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A.

Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

2. IČ
65993390

3. Sídlo
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

4. Oprávněný zástupce
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice
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B.

Údaje o záměru

I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43)
zařazení podle přílohy č. 1:

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Záměr:

Kategorie I
(podléhá
posuzování
vždy)

Příslušný úřad

MŽP

Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně
než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a);
ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od
49
stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro
novostavby a ročního průměru denních intenzit pro
stávající stavby (b).

Kategorie II
(zjišťovací
řízení)

KÚ MŽP

KÚ

a) 2 km
b) 1000
voz/24
hod

Záměr lze zařadit do kategorie II, bod 49.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Přeložka silnice I/14 je navržena jako dvoupruhová pozemní komunikace. Její parametry
odpovídají normové kategorii S 9,5/80 dle platné ČSN 73 6101.
Zájmové území se rozkládá ve východní oblasti sídelních útvarů Dlouhá Třebová, Česká
Třebová, Rybník a západně, resp. jižně od obce Třebovice. Přeložka silnice je vedena ve
směru sever-jih.
Na severu tvoří hranici zájmového území oblast v obci Dlouhá Třebová, kde stávající silnice
I/14 prochází nezastavěným územím, do této oblasti je napojena navrhovaná přeložka. Na
západě zájmové území ohraničuje zástavba dotčených obcí (Dlouhá Třebová, Česká
Třebová, Rybník), resp. stávající silnice I/14. Východně je zájmové území ohraničeno lesním
porostem. Jižní ohraničení je dáno zástavbou obce Třebovice, rybníkem Hvězda. V této
lokalitě se přeložka silnice I/14 napojuje na silnici I/43.
Navrhované varianty trasy přeložky napojují stávající silnici I/14 a kříží III/31512, silnici
III/01427, stávající silnici I/14, železniční trať 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov –
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Bohumín, několik místních komunikací a několik drobných vodních toků. Jedna z variant
(červená) přechází mostním objektem jižní část rybníku Hvězda.
Přeložka je navržena ve 3 variantách.

Varianta červená:
Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje na přeložku
silnice I/43 Opatov – obchvat.
Délka trasy: 14,638 69 km
Počet mostů: 7
Okružní křižovatka: 1
Styková křižovatka: 1
Varianta modrá:
Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje stykovou
křižovatkou na silnici I/43.
Délka trasy 14,08115 km
Počet mostů: 7
Styková křižovatka: 2
Varianta zelená:
Trasa je alternativou ke dvěma zbývajícím variantám a zajišťuje pouze obchvat větší části
města Česká Třebová. Trasa je výrazně kratší, její součástí jsou ovšem tři významné mostní
objekty. Trasa se odpojuje od stávající silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva. V konci
úseku je trasa napojena do křižovatky stávající silnice I/14 se silnicí III/01427. Tuto
křižovatku bude nutno upravit tak aby umožnila napojení všech přilehlých komunikací. Jako
nejvhodnější se jeví vybudování okružní křižovatky.
Délka trasy 5,35411 km
Počet mostů: 4
Okružní křižovatka: 1

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj: Pardubický
obec: Česká Třebová, Dlouhá Třebová, Rybník, Třebovice, Opatov
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katastrální území: 626503 Dlouhá Třebová, 681377 Lhotka u České Třebové, 621820
Parník, 621757 Česká Třebová, 743984 Rybník u České Třebové, 770469 Třebovice,
711454 Opatov v Čechách

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem projektované akce je přeložka silnice I/14. Přeložka je navržena ve 3 variantách.
Varianta červená
Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje na přeložku
silnice I/43 Opatov – obchvat. Délka trasy je 14,638 69 km
Varianta modrá
Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje stykovou
křižovatkou na silnici I/43. Délka trasy je 14,08115 km
Varianta zelená
Trasa je alternativou ke dvěma zbývajícím variantám a zajišťuje pouze obchvat větší části
města Česká Třebová. Trasa je výrazně kratší, její součástí jsou ovšem tři významné mostní
objekty. Trasa se odpojuje od stávající silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva. V konci
úseku je trasa napojena do křižovatky stávající silnice I/14 se silnicí III/01427. Délka trasy je
5,35411 km
Jiné záměry, jejichž projevy by měly negativní kumulativní charakter, se v dotčeném území
nenacházejí.

5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s
uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Potřeba přeložení silnice I/14 je vyvolána především značným dopravním zatížením stávající
silnice I/14 v centrální části města Česká Třebová.
Řešený úsek vychází z prostoru severně od zemědělského areálu v Dlouhé Třebové, kde se
trasa odpojuje od stávající silnice I/14 a je ukončen v blízkosti rybníku Hvězda napojením na
silnici I/43 za obcí Třebovice, variantně na obchvatu obce Opatov.
Silnice I/14 je důležitou silniční tepnou propojující Liberecký, Královehradecký a Pardubický
kraj. Tato komunikace nadregionálního významu tvoří dopravní osu území.
Silnice I/14 je vedena v trase Liberec (I/13) - Jablonec n.Nisou (I/65) - Tanvald (I/10) - Na
Mýtě (I/10) - Vrchlabí - Trutnov (I/16, I/37) - Náchod, Staré Město n. Met. (I/33) - Vamberk
(I/11) - Ústí n.Orlicí - Č.Třebová - Třebovice (I/43).
V úseku Vamberk (I/11) -České Libchavy (II/312) - Ústí nad Orlicí (II/315) - Česká Třebová
(II/358) - Třebovice (I/43) je silnice I/14 vedena převážně zastavěným územím obcí. Z tohoto

10

hlediska je nejkritičtější především úsek Ústí nad Orlicí - Třebovice, kde průchod
zastavěným územím obcí zcela převažuje. V inkriminováném úseku Dlouhá Třebová silnice I/43 se jedná o obec Dlouhá Třebová, město Česká Třebová, obec Rybník a
Třebovice. V případě Dlouhé Třebové a místní části České Třebové - Lhotka se jedná o
sídla ulicového typu. Zvláště zástavba místní části Lhotka je převážně podél hlavní
komunikace, jedná se o poměrně dlouhý úsek. Průtah Dlouhou Třebovou měří cca kilometr,
průtah Lhotkou a městem Česká Třebová měří cca 5 km. Za Českou Třebovou prochází
silnice cca kilometr dlouhým úsekem zastavěným územím obce Rybník. Mezi těmito
sídelními útvary je cca 500 m dlouhý úsek nezastavěného území. Současný urbanistický
stav těchto sídel je dán historickým vývojem. Za obcí Třebovice silnice I/14 letmo křižuje
železniční trati 270 Praha - Česká Třebová - Přerov - Bohumín a 262 Česká Třebová Chornice - Skalice nad Svitavou.
V současné době slouží silnice I/14 především také k napojení okresu Ústí nad Orlicí a okolí
na silnici I/43 (Brno) a I/35 (Olomouc). V horizontu několika let se předpokládá výstavba
rychlostní silnice R35, s nejbližší mimoúrovňovou křižovatkou v prostoru blízkém obci
Opatovec. V souvislosti s touto stavbou byla provedena studie vyhledávající nejvhodnější
napojení dvojměstí Česká Třebová - Ústí nad Orlicí na budoucí rychlostní silnicí.
První variantou je právě možnost rychlého napojení dvojměstí Česká Třebová - Ústí nad
Orlicí nejkratší trasou na R35 v prostoru Opatovec prostřednictvím přestavěné silnice I/14.
Druhá varianta ověřovala možnost připojení obou měst ve směru na MÚK na R35 v prostoru
Litomyšl sever. Prokázala možnost výrazného zlepšení spojení obou měst tímto směrem
zlepšením (včetně obchvatů sídel) na trasách II/358 a II/360. Tyto trasy však vzhledem ke
svému podélnému profilu nejsou vhodné pro nákladní dopravu.
Třetí (mezilehlá) z velké části nová trasa (využívá koridor stávající silnice III. třídy) sice
umožňuje dosáhnout výrazně lepších sklonových podmínek, avšak její využití pro dopravní
napojení obou měst na trasu R35 je nevýhodné zejména vzhledem k její podstatně větší
délce. Její využití pro nákladní dopravu, např. při zhoršených povětrnostních podmínkách, je
také poměrně problematické.
Studie doporučovala využívat ve směru na aglomeraci Pardubice/Hradec Králové severnější
koridory, na kterých lze dosáhnout vzhledem k terénu lepší parametry:
- přes Vamberk s využitím přestavěné trasy silnice I/11
- z Českých Libchav zásadně přestavěnou trasou II/312 České Libchavy - Choceň - Vysoké
Mýto
Přes tyto možnosti bylo zvažováno výrazné zlepšení v koridoru I/14 - I/43 na R35 (MÚK
Opatovec). Tato trasa je sice delší, ale je (resp. bude) výrazně rychlejší. Týká se to zejména
jižně ležící České Třebové, neboť pro Ústí n. Orlicí jsou pro spojení na východ výše uvedené
severní koridory poměrně atraktivnější.
Zlepšení trasy I/14 s obchvatem České Třebové je významné i pro Ústí nad Orlicí ve
směrech na Svitavy a Olomouc.
Zmíněná rychlostní silnice R35 je trasována ze Stráže nad Nisou přes Liberec, Turnov,
Hradec Králové, Sedlice/Opatovice n. Labem, Vysoké Mýto Mohelnici a Olomouc do Lipníku
nad Bečvou, kde končí dálniční křižovatkou s dálnicí Dl. V začátku staničení rychlostní
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komunikace navazuje na silnici I/35, která do Stráže nad Nisou přichází z hraničního
přechodu Hrádek nad Nisou - Porajów (Polsko) - Zittau (Německo). Na konci staničení
rychlostní silnice, tedy od Lipníku nad Bečvou, komunikace pokračuje opět jako silnice první
třídy číslo 35 přes Valašské Meziříčí na hranice se Slovenskem. Silnice R35 je zařazena do
sítě TEN-T a samozřejmě také do sítě AGR jako evropská cesta E442 a E462.
Současný průběh silnice I/35 je Hrádek n.N. st.hranice ČR/PL - Chrastava (I/13) - Liberec
(I/13) - Turnov (I/10) - Jičín (I/16) - Úlibice (I/16) - Hořice - Hradec Králové (I/11, I/31,I/33) Holice (I/36) - Zámrsk (I/17) - Vysoké Mýto - Litomyšl - Svitavy-Lačnov (I/43) - Koclířov (I/34)
- Moravská Třebová - Mohelnice (I/44) - Olomouc (I/46, I/55) - Lipník n/B (I/47) - Hranice n.M.
(I/47) - Valašské Meziříčí (I/57) - Rožnov p.R. (I/58) - Hlavatá (I/56) - Makov - Slovensko.
Varianta přeložky silnice I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43) zlepší dopravní situaci a životní
prostředí v dotčených sídelních útvarech, odstraní „bariéru", kterou v obytné zástavbě tvoří
stávající trasa silně dopravně zatížené silnice I/14. Přeložka silnice přispěje ke zvýšení
bezpečnosti provozu nejen na silnici I/14, ale především chodců a cyklistů v obcích podél
průtahu. Provoz na průtahu silnice I/14 má vliv na okolní prostředí produkováním hluku,
exhalací a vibrací. V nové trase silnice I/14 bude možné po zpracování akustické studie v
případě, že budou překročeny limity hodnoty hluku, realizovat vhodná opatření k eliminaci
hlukové zátěže na okolí. Plynulost provozu jízdy na obchvatu pochopitelně sníží produkci
exhalaci a hlukových emisí v porovnaní s průtahem.
Zájmové území, ve kterém je vyhledávaná vhodná poloha trasy přeložky I/14, se rozkládá ve
východní oblasti sídelních útvarů Dlouhá Třebová, Česká Třebová, Rybník a západně, resp.
jižně od obce Třebovice. Stavba je umístěna do katastrálních území 626503 Dlouhá
Třebová, 681377 Lhotka u České Třebové, 621820 Parník, 621757 Česká Třebová, 743984
Rybník u České Třebové, 770469 Třebovice, 711454 Opatov v Čechách. Přeložka silnice je
vedena ve směru sever-jih.
Na severu tvoří hranici zájmového území oblast v obci Dlouhá Třebová, kde stávající silnice
I/14 prochází nezastavěným územím, do této oblasti je napojena navrhovaná přeložka. Na
západě zájmové území ohraničuje zástavba dotčených obcí (Dlouhá Třebová, Česká
Třebová, Rybník), resp. stávající silnice I/14. Východně je zájmové území ohraničeno lesním
porostem. Jižní ohraničení je dáno zástavbou obce Třebovice, rybníkem Hvězda. V této
lokalitě se přeložka silnice I/14 napojuje na silnici I/43.
Navrhované varianty trasy přeložky napojují stávající silnici I/14 a kříží III/31512, silnici
III/01427, stávající silnici I/14, železniční trať 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov Bohumín, několik místních komunikací a několik drobných vodních toků. Jedna z variant
přechází mostním objektem jižní část rybníku Hvězda.
Jedná se převážně o dosud nezastavěné území, výjimečně o území s nesouvislou okrajovou
zástavbou města Česká Třebová a přilehlých sídelních útvarů.
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Přehledná situace záměru

13

14

5.1

Popis navržených variant řešení

Přeložka je navržena ve 3 variantách.

Varianta červená:
Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje na přeložku
silnice I/43 Opatov – obchvat.
Délka trasy: 14,638 69 km
Počet mostů: 7
Okružní křižovatka: 1
Styková křižovatka: 1
Varianta modrá:
Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje stykovou
křižovatkou na silnici I/43.
Délka trasy 14,08115 km
Počet mostů: 7
Styková křižovatka: 2
Varianta zelená:
Trasa je alternativou ke dvěma zbývajícím variantám a zajišťuje pouze obchvat větší části
města Česká Třebová. Trasa je výrazně kratší, její součástí jsou ovšem tři významné mostní
objekty. Trasa se odpojuje od stávající silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva. V konci
úseku je trasa napojena do křižovatky stávající silnice I/14 se silnicí III/01427. Tuto
křižovatku bude nutno upravit tak aby umožnila napojení všech přilehlých komunikací. Jako
nejvhodnější se jeví vybudování okružní křižovatky.
Délka trasy 5,35411 km
Počet mostů: 4
Okružní křižovatka: 1

5.2

Porovnání navržených variant řešení

Dle technické studie:
Stávající stav - vedení dopravy průtahem zastavěným územím má nepříznivý vliv nejen na
pohodlí a jízdní dobu dopravy, ale především na život v dotčených sídelních útvarech.
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Varianta zelená nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14
procházejícího městem Česká Třebová a ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice.
Varianta modrá se jeví jako méně vhodná vzhledem k průchodu trasy po hrázi rybníka
Hvězda (s vedením po hrázi vyjádřil podnik Povodí Labe s.p. zásadní nesouhlas). Dále
nesouhlasí obec Rybník s vedením modré trasy přes lokalitu „Na Podhorce". Proto je
výhodnější varianta červená, která se vedení trasy po hrázi vyhýbá mostním objektem přes
jižní část rybníku Hvězda a lokalitě „Na Podhorce" napojením na stávající silnici I/14 v místě
křížení se silnicí III/01427. S touto variantou vyjádřila nesouhlasné stanovisko obec Opatov.
Vzhledem k intenzitě provozu na úseku 5-0750 Česká Třebová k.z. - Třebovice, zaús.do 43 v
celkové výši 5320 voz./24h(stav v roce 2005) a bezproblémovému průjezdu skrz obec
Třebovice se jako nejvýhodnější jeví vybudovat nejprve I. etapu červené varianty, tj. od km 0
do km 7,221 (po křižovatku silnic I/14 a III/0147). Celkové náklady na I. etapu červené
varianty dosahují 752 333 474 Kč, tj. 51,6 % celkových nákladů červené varianty. Přičemž
přínos pro plynulost a rychlost dopravního proudu při vybudování varianty červené v celé její
délce se výrazně neliší od samotné I. etapy.
Pro koridor II. etapy se doporučuje v příslušné územně plánovací dokumentaci zajistit
územní rezervu tak, aby mohla být i druhá etapa ve výhledu realizována.

6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí
a dalšími parametry
Variantní řešení trasy vychází vždy z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části
obce Dlouhá Třebová, přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Prochází zájmovým
územím popsaným v předchozích odstavcích na konci úseku se napojuje na přeložku silnice
I/43 Opatov - obchvat (varianta červená), resp. na stávající I/43 (varianta modrá). Varianta
zelená se napojuje na stávající silnici I/14.
Přeložka silnice I/14 je navržena jako dvoupruhová pozemní komunikace. Její parametry
odpovídají normové kategorii S 9,5/80 dle platné ČSN 73 6101.
2x jízdní pruh

2 x 3,5 m

2x vodicí proužek

2 x 0,25 m

2x šířka zpevněné části krajnice

2 x 0,5 m

2x šířka části nezpevněné krajnice započítaná 2 x 0,5 m
do volné šířky krajnice
celkem volná šířka

9,5 m
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Úrovňové křižovatky tvaru „T" a průsečné křižovatky v trase budou vybaveny přídatnými
pruhy.
V místě, kde je směrový sloupek je celková šířka nezpevněné krajnice 0,75 m, v místě, kde
je osazeno ocelové svodidlo je celková šířka nezpevněné krajnice 1,5 m.
Ve směrových obloucích, jejichž poloměr to vyžaduje, bude k šířce jízdního pruhu připočtena
příslušná hodnota rozšíření.
Varianta červená:
Geometrie trasy
Délka trasy 14,638 69 km
Minimální poloměr použitého směrového oblouku R = 550 m
Minimální podélný sklon nivelety 0,50 %
Maximální podélný sklon nivelety 3,50 %
Minimální poloměr vypuklého zakružovacího oblouku R = 7 000 m
Minimální poloměr vydutého zakružovacího oblouku R= 10 000 m (500 m v okružní
křižovatce)

Křížení
km

popis křížení

0.976

polní cesta

1.540

polní cesta

1.672

polní cesta

2.341

polní cesta

2.417

polní cesta

2.447

mostní objekt přes potok

2.601

polní cesta

2.965

polní cesta

3.196

polní cesta

3.414

polní cesta

3.648

mostní objekt přes potok

3.706

polní cesta

4.364

polní cesta

4.764

polní cesta

5.463

letmé křížení se Skuhrovskou ulicí (silnice III/31512)

5.545

polní cesta
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6.346

polní cesta

6.627

polní cesta

6.821

polní cesta

6.904

polní cesta

6.979

mostní objekt přes Třebovku

7.178

napojení do stopy stávající silnice I/14

9.076

polní cesta

9.489

mostní objekt přes Zádolský potok

10.705

křížení se stávající silnicí I/14

11.378

mostní objekt přes železniční trať č. 270

11.644

polní cesta

12.492

polní cesta

12.922

křížení se silnicí III/35848

Směrové a výškové řešení
Trasa se odpojuje ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Odpojení trasy je zajištěno levým směrovým
obloukem o poloměru R=1000m (s přechodnicemi délek L=160 m a parametrem
A=400,000). Na tento oblouk přímo navazuje pravostranný prostý oblouk o poloměru
R=3000 m. V této části trasa stoupá se sklonem 2,5 %. Následuje mezipřímá délky 1,738 km
ve sklonu 2,0 %. V km cca 2,3 trasa překračuje údolí Kojovec mostním objektem délky 170
m. V km 3,095 se trasa stáčí do prava prostým obloukem o poloměru R=3000 m a zároveň
přechází do klesání ve sklonu 0,5 %. V tomto oblouku je situován další mostní objekt, kterým
trasa překonává údolí s „bezejmenným" potokem. Na krátkou mezipřímou navazuje
levostranný prostý oblouk o poloměru R=2600 m. Zde už trasa klesá se sklonem 0,7 %. Po
další krátké mezípřímé přechází trasa do pravostranného prostého oblouku o poloměru R =
2000 m. V km cca 5,0 trasa míjí areál letiště situovaný vpravo ve směru staničení od
navrhovaného obchvatu. V km 5,463 trasa mostním objektem délky 100 m letmo kříží silnici
III/31512. V tomto oblouku trasa přechází do klesání ve sklonu 3,5 % (nejvyšší sklon na
trase). V km 6,571 navazuje na oblouk přímá ve které je situován mostní objekt délky 380 m,
jímž trasa přechází přes Třebovku a několik polních cest. Na konci přímé trasa vstupuje do
zástavby města Česká Třebová. V místě stávajícího křížení silnic I/14 a III/01427 je navržena
plocha pro umístění křižovatky. Jako nejvhodnější se jeví umístění okružní křižovatky. Dále
již trasa vede ve stávající stopě silnice I/14 a to až do km 8,780 ve kterém se trasa obchvatu
odchyluje od stávající silnice I/14 levostranným obloukem o poloměru R=1000 m (s
přechodnicemi délek L=150 m a parametrem A=387,298) a ve sklonu 2,00 %. Na tento
oblouk navazuje oblouk o poloměru R=3000 m se vstupní přechodnicí délky L= 38,197 m s
parametrem A=338,511. Jím trasa překračuje údolí Zádolského potoka . V km cca 10,2 trasa
přechází do klesání ve sklonu 0,5 %. V km cca 10,6 je pak navržena styková křižovatka se
stávající silnicí I/14 ve směru na Třebovice. V pravostranném oblouku o poloměru R=775 m
(s přechodnicemi délek L=150 m a parametrem A=340,955) v km 11,378 trasa mostním
objektem délky L=120 m letmo kříží železniční trať č. 270. Na mezipřímou délky 0,469 km
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navazuje v km 12,187 levostranný oblouk o poloměru R=775 m (s přechodnicemi délek
L=150 m a parametrem A=340,955), trasa překračuje ve sklonu 0,5 % mostním objektem
délky L=540 m přes rybník Hvězda. Poté se již pravostranným obloukem o poloměru R=550
(se vstupní přechodnicí délky L=150 m a parametrem A=287,228) napojuje mezilehlou
přechodnicí délky L=98,437 a s parametrem A=232,681 napojuje do směrového oblouku o
poloměru R=1600, který již náleží do v současnosti realizované stavby I/43 Opatov obchvat.
Výstavbu varianty červené lze rozdělit na dvě na sobě nezávislé etapy nebo vybudovat
pouze etapu první. V I. etapě lze vybudovat trasu do km 7,221 (po křižovatku silnic I/14 a
III/0147). V II. Etapě pak zbývající úsek kolem Třebovic.
Varianta modrá:
Geometrie trasy
Délka trasy 14,08115 km
Minimální poloměr použitého směrového oblouku R = 550 m
Minimální podélný sklon nivelety 0,50 %
Maximální podélný sklon nivelety 3,00 %
Minimální poloměr vypuklého zakružovacího oblouku R = 15 000 m
Minimální poloměr vydutého zakružovacího oblouku R= 10 000 m

Křížení
km

popis křížení

0.976

polní cesta

1.540

polní cesta

1.672

polní cesta

2.341

polní cesta

2.417

polní cesta

2.447

mostní objekt přes potok

2.601

polní cesta

2.965

polní cesta

3.196

polní cesta

3.413

polní cesta

3.648

mostní objekt přes potok

3.706

polní cesta

4.364

polní cesta

4.764

polní cesta

5.468

letmé křížení se Skuhrovskou ulicí (silnice III/31512)
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5.563

polní cesta

6.465

polní cesta

6.521

polní cesta

6.788

polní cesta

6.887

polní cesta

7.140

polní cesta

7.276

letmé křížení se silnicí III/01427

7.437

mostní objekt přes Třebovku

7.575

napojení do stopy stávající silnice I/14

10.279

mostní objekt přes potok

11.444

mostní objekt přes železniční trať č. 270

11.742

polní cesta

12.764

místní komunikace

12.840

napojení do stopy stávající silnice III/35846

12.952

mostní objekt přes Třebovku

12.967

Křížení se silnicí III/35848

Směrové a výškové řešení
Trasa se odpojuje ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Odpojení trasy je zajištěno levým směrovým
obloukem o poloměru R=1000 m (s přechodnicemi délek L=160 m a parametrem
A=400,000). Na tento oblouk přímo navazuje pravostranný prostý oblouk o poloměru
R=3000 m. V této části trasa stoupá se sklonem 2,5 %. Následuje mezipřímá délky 1,738 km
ve sklonu 2,0 %. V km cca 2,3 trasa překračuje údolí Kojovec mostním objektem délky 170
m. V km 3,095 se trasa stáčí doprava prostým obloukem o poloměru R=3000 m a zároveň
přechází do klesání ve sklonu 0,5 %. V tomto oblouku je situován další mostní objekt, kterým
trasa překonává údolí s „bezejmenným" potokem. Na krátkou mezipřímou navazuje
levostranný prostý oblouk o poloměru R=3000 m. Zde už trasa klesá se sklonem 0,7 %. Po
další krátké mezípřímé přechází trasa do pravostranného oblouku o poloměru R = 1500 m (s
přechodnicemi délek L=220 m a parametrem A=574,456). V km cca 5,0 trasa míjí areál
letiště situovaný vpravo ve směru staničení od navrhovaného obchvatu . V km 5,468 trasa
mostním objektem délky 100 m letmo kříží silnici III/31512. V tomto oblouku trasa přechází
do klesání ve sklonu 3,0 % (nejvyšší sklon na trase). V mezipřímé přechází údolí mostním
objektem délky 70 m. Na konci této mezipříme je situována styková křižovatka napojující
obchvat na křižovatku stávající silnice I/14 se silnicí III/01427. Vzhledem k umístění
křižovatky mezi dvěma mostními objekty, resp. nutnost zajištění rozhledu v křižovatce, bude
nutné vybavit vedlejší silnici značkou P4 „Stůj, dej přednost v jízdě". Po této mezipřímé
následuje levý oblouk o poloměru R=650 m (s přechodnicemi délek L=150 m a parametrem
A=312,250). V tomto oblouku vstupuje trasa do zastavěného území města Česká Třebová a
mostní estakádou délky 360 m přechází údolí Třebovky mezi obytnou zástavbou a
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zahrádkami. Dále se trasa cca v km 7,9 napojuje na stávající silnici I/14 a odpojuje se od ní
levým obloukem o poloměru R=775 m (s přechodnicemi délek L=150 m a parametrem
A=340,995) v km cca 10,1. Trasa zde stoupá se sklonem 3 % a po krátké mezipřímé (ve
které je stykovou křižovatkou napojena stávající silnice I/14 na Třebovice) přechází do
pravého oblouku o poloměru R=775 m (s přechodnicemi délek L=150 m a parametrem
A=340,995). V km 11,444 trasa mostním objektem délky 150 m letmo kříží železniční trať č.
270. Z vrcholového obloku o poloměru R=30 000 umístěného v km 11,417 trasa klesá se
sklonem 1 % a levým obloukem o poloměru R=550 m (s přechodnicemi délek L=150 m a
parametrem A=287,228) přechází na hráz rybníka Hvězda. Vzhledem k prostorovým
omezením hráze a přilehlé zástavby bude nutné její částečné dosypání tak, aby umožnila
vedení obchvatu silnice. Poté se trasa pravým obloukem o poloměru R=650 se vstupní
přechodnicí délky L=150 m a parametrem A=312,250 napojuje stykovou křižovatkou na
silnici I/43.

Varianta zelená:
Délka trasy 5,35411 km
Minimální poloměr použitého směrového oblouku R = 500 m
Minimální podélný sklon nivelety 1,00 %
Maximální podélný sklon nivelety 4,00 %
Minimální poloměr vypuklého zakružovacího oblouku R = 15 000 m
Minimální poloměr vydutého zakružovacího oblouku R= 2 000 m

Křížení:
km

popis křížení

0.284

křížení se stávající silnicí I/14

0.451

mostní objekt přes Třebovku

0.505

polní cesta

0.757

polní cesta

0.937

polní cesta

1.257

mostní objekt přes místní komunikaci

1.392

mostní objekt přes místní komunikaci

1.407

mostní objekt přes místní komunikaci

1.816

polní cesta

2.510

polní cesta

2.924

polní cesta

3.621

letmé křížení se Skuhrovskou ulicí (silnice III/31512)

3.707

polní cesta

4.520

polní cesta
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4.793

polní cesta

4.997

polní cesta

5.053

polní cesta

5.079

polní cesta

5.152

mostní objekt přes Třebovku

Směrové a výškové řešení
Tato varianta vychází z jedné z variant zpracovaných firmou AURS v 04/2008 v rámci
„Studie vedení silnice I/14 v úseku Opatov (napojení na I/43) - Dlouhá Třebová". Tato studie
sloužila jako podklad pro ZÚR PK.
Trasa je alternativou ke dvěma zbývajícím variantám a zajišťuje pouze obchvat větší části
města Česká Třebová. Trasa je výrazně kratší, její součástí jsou ovšem tři významné mostní
objekty.
Trasa se odpojuje od stávající silnice I/14 mezí ulicemi Vondrák a Niva pravostranným
obloukem o poloměru R=850 m (s přechodnicemi délek L=150 m a parametrem A=357,071)
a stoupá ve sklonu 1,50 %. V inflexním bodě přechází do levého oblouku o poloměru R=500
m (s přechodnicemi délek L=120 m a parametrem A=244,949) a mostním objektem délky
L=250 m přechází údolí řeky Třebovka. V této lokalitě dochází také k zásahu zástavby
rodinných domů. Po mezipřímé délky 274 se trasa stáčí doleva pomocí oblouku o poloměru
R=500 m (s přechodnicemi délek L=120 m a parametrem A=244,949) a pomocí mostního
objektu délky L=670 m přechází přes údolí Třebovky. Mostní objekt dosahuje výšky až 35 m,
je navržen s podélným sklonem 4 % a přechází přes čistírnu odpadních vod a objekt
autobazaru. Poté trasa pravostranným obloukem o poloměru R=775 m (s přechodnicemi
délek L=150 m a parametrem A=340,955) opouští zastavěné území města a v přímé délky
L= 903 m stoupá se sklonem 1,0 %. V km 2,803 přechází do pravostranného oblouku o o
poloměru R = 1500 m (s přechodnicemi délek L=210 m a parametrem A=561,249). V km
3,621 trasa mostním objektem délky 115 m letmo kříží silnici III/31512 a zároveň přechází do
klesání ve sklonu 3,7 %. Dále již následuje přímá délky L=708 m ve které je navržen další
mostní objekt délky L=180 m přes řeku Třebovku a několik polních cest. V konci úseku je
trasa napojena do křižovatky stávající silnice I/14 se silnicí III/01427. Tuto křižovatku bude
nutno upravit tak aby umožnila napojení všech přilehlých komunikací. Jako nejvhodnější se
jeví vybudování okružní křižovatky.
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Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů,
která vyplývají z legislativy
Součástí záměru je plnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Některá opatření vyplývají z legislativy, resp.
stanovují metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit.
Jejich uvedení v této kapitole požaduje "Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí,
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace
dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.: 18130/ENV/15.
Jedná se o plnění následujících opatření:
Období přípravy stavby
Ochrana vod
•

Bude provedeno zabezpečení objektů, ve kterých se nakládá se závadnými látkami
(paliva, oleje a ostatní provozní kapaliny automobilů a dalších stavebních mechanismů)
proti jejich únikům do okolí.

•

Proti únikům závadných látek budou zabezpečeny prostory určené pro shromažďování
nebezpečných odpadů.

•

Vypracovat a před předložením ke schválení vodoprávním úřadem projednat s
příslušným správcem toku „Plán opatření pro případ havárie" zpracovaný dle vyhl. 5.
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu.

Ochrana půdy a horninového prostředí
•

Odnětí půdy ze ZPF - samostatnou žádostí požádat o vydání souhlasu s vynětím.

•

Bude zpracován plán účelného využití kulturních vrstev půdy.

Ochrana přírody a krajiny
•

Pro kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán orgán ochrany přírody o povolení
ke kácení, v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

•

Pro zásah do VKP (ze zákona, údolní niva, vodní tok) bude požádán o stanovisko k
zásahu do VKP příslušný orgán ochrany přírody.

Odpady
•

V následujících stupních projektové dokumentace zohlednit množství, kategorie a počet
druhů odpadů, které budou vznikat při provozu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, zejména
pak jejich shromažďování dle jednotlivých druhů, kategorií a skutečných vlastností

Období výstavby
Ochrana před hlukem, ochrana ovzduší
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•

V období výstavby bude eliminován hluk a emise ze staveniště zařazením vhodných
organizačních opatření:
-

snižování prašnosti kropením

-

omezení prací emitujících zvýšený hluk

-

vhodné naplánování prací a rozmístění mechanizace na staveništi

-

vypínání motorů strojů při nečinnosti

-

pravidelná kontrola technického stavu strojů a mechanizace

-

trasy pro dovoz stavebních strojů a materiálů plánovat s ohledem na obytnou
zástavbu v okolí těchto tras

•

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
budou uskutečňovány v denní době.

•

Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel stavby bude
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zeminy a stavebních komunikací.

•

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
omezeny na nezbytné minimum.

Ochrana vod
•

Dodavatel stavby zajistí, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních
materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k
úniku závadných látek do okolního prostředí.

•

Pro etapu výstavby celého záměru stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních
prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém technickém
stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.

•

Budou konkretizována předpokládaná místa oplachu vozidel vyjíždějících ze staveniště
na veřejné komunikace.

•

Dodavatel zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů, pokud dojde k úniku
ropných látek do okolního prostředí, je nutné ihned kontaminovanou zeminu odtěžit a
uložit do nepropustné nádoby. U malých nepropustných ploch je možno provést
dekontaminaci vhodným sorbentem (Vapex).

•

U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt případných úniků
nebezpečných látek.

•

Plnění paliv v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by
plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.

•

Není vhodné skladovat zásobní paliva a maziva na stavbě. Pokud budou na stavbě
skladována, musí být objekty odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti potenciálním
drobným úkapům a haváriím (uzamčený sklad, záchytná jímka).

Nakládání s odpady
•

Bude zajištěn prostor pro skladování odpadů vzniklých v průběhu výstavby, odstraňování
těchto odpadů bude provádět oprávněná firma.

•

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých během výstavby a doloží způsob jejich odstranění.
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•

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze na vybraných a označených místech v
souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

•

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební
činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné
osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před
předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo
únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

Ochrana přírody a krajiny
•

Dřeviny, jež budou v území ponechány, a bude u nich hrozit poškození stavebními stroji,
budou vhodným způsobem ochráněny (geotextilie, bednění). Dřeviny budou zajištěny dle
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Je nutné minimalizovat výkopové práce,
vyloučit pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a
skladování nebezpečných látek v kořenové zóně.

Ochrana kulturních památek
•

stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného
obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací
(nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy,
kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či
nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez
dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem,
nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Předpokládanými vlivy bude dotčeno území následující obce:
kraj: Pardubický
obec: Česká Třebová, Dlouhá Třebová, Rybník, Třebovice, Opatov
katastrální území: 626503 Dlouhá Třebová, 681377 Lhotka u České Třebové, 621820
Parník, 621757 Česká Třebová, 743984 Rybník u České Třebové, 770469 Třebovice,
711454 Opatov v Čechách

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
−

Územní rozhodnutí - Příslušný stavební úřad

−

Rozhodnutí - Stavební povolení - Příslušný stavební úřad

−

Rozhodnutí o změnách stavby před dokončením - Příslušný stavební úřad

−

Výjimky ochrany památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a
nerostů (§ 56, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny) - KÚ

−

Vodoprávní povolení a souhlasy - Vodoprávní úřad

−

Souhlas s odnětím ze ZPF podle § 9 zák. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu - orgán ochrany ZPF

−

Souhlas pro zásah do krajinného rázu (§12, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o
ochraně přírody a krajiny) místně příslušné - OÚ s přenesenou působností

−

Souhlas s odlesněním (§ 4, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny) místně příslušné OÚ s přenesenou působností

−

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v trase komunikace (§ 8, Zákon č.
114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny), vydává OÚ

−

Stanovisko orgánu státní správy lesů k investičnímu záměru ve smyslu § 12 odstavec 3,
§ 13 odstavec 2, § 14 odstavec 2 a 3 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů a rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
ve smyslu § 15 a § 16 zákona o lesích

−

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb - OÚ s rozšířenou působností

−

Zásah do vodních toků, staveb. povolení k vodním dílům, zák. 254/2001 o vodách, Vodoprávní úřad

−

Povolení k nakládání s povrch. a podzem. vodami, zák. 254/2001 o vodách - Vodoprávní
úřad
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−

Souhlas ke stavbě v OP vodních zdrojů, souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích,
na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky
sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, souhlas ke stavbám v záplavových
územích, zák. 254/2001 o vodách - Vodoprávní úřad
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II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Zábor půdy
Dosud nebylo provedeno zaměření území stavby, záměr je navržen do základní mapy, není
tedy jasný přesný polohopis a výškopis v reálném terénu. Zároveň nebylo dosud navrženo
detailní řešení křižovatek a napojení.
Proto nemohl být ani zpracován Záborový elaborát, který by řešil problematiku záborů půd
alespoň na úrovni DÚR.
Proto nemohl být ani na úrovni oznámení EIA proveden přesný zábor dle jednotlivých parcel,
druhů půd a BPEJ. V následujícím textu jsou uvedeny orientační údaje o předpokládaných
záborech dle jednotlivých k.ú.
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby:
varianta červená:

320 250m2

varianta modrá:

321 500m2

varianta zelená:

103 375m2

Trvalé zábory zemědělské půdy podle katastrálního území:
Varianta červená
Dlouhá Třebová

58 250m2

Lhotka u České Třebové

25 000m2

Parník

30 750m2

Česká Třebová

40 000m2

Rybník u České Třebové

56 750m2

Třebovice

69 500m2

Opatov

40 000m2

Varianta modrá
Dlouhá Třebová

58 250m2

Lhotka u České Třebové

25 000m2

Parník

30 750m2

Česká Třebová

45 750m2

Rybník u České Třebové

53 500m2

Třebovice

76 250m2
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32 000m2

Opatov
Varianta zelená
Dlouhá Třebová

6 250m2

Lhotka u České Třebové

12 500m2

Parník

39 500m2

Česká Třebová

45 125m2

U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 32001, 32310, 32110, 31901 zařazené do I.
třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
Ochranná pásma inženýrských sítí
Záměr porochází územím, ve kterém se nachází řada inženýrských sítí, která mají svoje
ochranná pásma:
Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů – zákon o vodovodech a kanalizacích)
-

ochranné pásmo vodovodního řadu systému
- dle jmenovité světlosti 1,5 m, resp. 2,5 m od líce potrubí

nadmístního

-

ochranné
pásmo
kanalizačního
systému
nadmístního
- dle jmenovité světlosti 1,5 m, resp. 2,5 m od líce potrubí

významu
významu

Energetika
(dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/, ve znění
pozdějších předpisů).
-

Elektrizační soustava

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti
tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a
majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice,
výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
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a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f)

u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.
V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b),
c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou
povinni jim tuto činnost umožnit.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí,
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí
3 m po obou stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v
budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

-

Tepelná energie

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu
či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života,
zdraví a majetku osob.
Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení
na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto
zařízení, která činí 2,5 m.
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U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny
v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

-

Plyn

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu.
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední
blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od jeho půdorysu.
Ochranná pásma činí
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých
podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může
ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.
Ochrana dopravní infrastruktury
(dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, všechny ve znění pozdějších předpisů)

-

ochranné pásmo silnic I. třídy

-

50 m od osy vozovky

Silnice I/14 (Ústí nad Orlicí - Třebovice)
Silnice I/43 (Lanškroun - Opatov)

-

ochranné pásmo silnic III. třídy

-

15 m od osy vozovky

Silnice III/01427
Silnice III/035848
Silnice III/031512

-

ochranné pásmo železniční tratě
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Dle zákona č. 266/1994 Sb. ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy,
jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní:
-

vybudované pro rychlost do 160 km/h včetně - 60 m od osy krajní koleje, nejméně
však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,

-

vybudované pro rychlost větší než 160 km/h - 100 m od osy krajní koleje, nejméně
však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

2. Voda ( například zdroj vody, spotřeba)
Odběr vody celkem
Výstavba
Navrhovaná dopravní stavba nevyžaduje v období výstavby ani provozu významnější odběry
vody. Předpokládaný objem potřebné vody není v projektové dokumentaci stanoven, ale s
přihlédnutím k situaci na obdobných stavbách lze odvodit, že nebude kapacitně významný.
V období výstavby bude voda využívána pro stavební technologie a pro sociální část
zařízení staveniště. Technologická voda pro výrobu betonových směsí nebo pro výstavbu
zemních konstrukcí nebude pro dotčenou oblast kapacitně významná.
Pitná voda pro sociální část zařízení staveniště bude odebírána z veřejných vodovodů v
množství, které je z kapacitního hlediska nevýznamné.

V době výstavby vzniknou tyto potřeby na dodávky vody:
Voda pro přímou spotřebu (pitná voda), voda pro mytí a sprchování pracovníků
Dle bývalé směrnice č. 9 MVLH ČSR z roku 1973 lze stanovit spotřebu vody následovně:
-

Pitná voda:

5 l / osoba / směna

-

Mytí a sprchování: 120 l / osoba / směna (specifická směnová spotřeba pro prašné a
špinavé provozy)

Dle vyhl. č. 428/2001 Sb. lze uvažovat se spotřebou vody 18 – 30 m3 na pracovníka a rok.

Voda technologická
Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto činnosti:
-

Kropení rozestavěných částí stavby, přístupových a stavebních komunikací, případně
skládek zeminy jako ochrana před nadměrnou prašností

-

Výroba betonových směsí, ošetřování betonů

-

Očista vozidel a pracovních strojů

V současnosti není znám počet pracovníků a nelze proto stanovit celkovou spotřebu vody
pro sociální zázemí stavby. Stejně tak nelze přesně stanovit potřebné množství
technologické a provozní vody. Odběrové množství bude přesněji specifikováno na základě
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požadavků zhotovitele stavby. Potřeba vody bude zajištěna pravděpodobně pomocí
mobilních cisteren.

Provoz
Pro provoz posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné trvalé odběry povrchové či
podzemní vody. Nárazová potřeba vody (např. pro kropení povrchu komunikace) bude
zajištěna dovozem pomocí mobilních cisteren, které zajistí správce komunikace.

3. Ostatní přírodní zdroje ( například surovinové zdroje)
Suroviny pro výstavbu
Rozsah potřeby materiálů a surovin bude stanoven na základě zpracování dalšího
projektového stupně.
Lze předpokládat, že při stavbě komunikace vzniknou nároky na suroviny, které odpovídají
charakteru stavby.
Období výstavby
-

násypový materiál

-

štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek

-

drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi

-

materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, silniční cement

-

ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a
svodidla)

-

pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku

Období provozu
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby komunikace.
Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný
v množství cca 1kg na metr čtvereční plochy a drcené kamenivo v množství 10xvětším.

4. Energetické zdroje ( například druh, zdroj, spotřeba)
Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody:
Stavba ke svému provozu bude užívat elektrickou energii pro zajištění fungování technologií
systémů SOS, DIS (SO 490 – SO 499).
Ostatní druhy energie (teplo, teplá užitková voda) nebude provoz stavby využívat.
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5. Biologická rozmanitost
Určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně
přírody a krajiny
Zájmové území dotčené záměrem I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) nezasahuje a ani není
součástí žádného zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ) ve smyslu § 14 zákona
114/1992 Sb. Záměr nezasahuje do ochranných pásem ZCHÚ (dále jen OP ZCHÚ) podle
§ 37, odst. 1 zákona 114/1992 Sb. Současně zde není vyhlášený památný strom podle § 46,
odst. 1 zákona 114/1992 Sb.
Území dotčené záměrem není v blízkosti žádné EVL ani ptačí oblasti.
V dotčeném území posuzovaného záměru se nacházejí významné krajinné prvky (dále jen
VKP) ze zákona, které jsou definovány dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. a VKP registrované
podle § 6 téhož zákona.
VKP ze zákona: lesy, údolní nivy, rybníky a vodní toky.
VKP registrované (Obr.)
VKP 106 Nad Třebovkou (1,1428 ha; k.ú. Lhotka u Čes. Třebové). Svah zarostlý geograficky
původními dřevinami v podrostu se vzácným bylinným patrem.
VKP 107 Lhotka – Hluboček (1,9912; k.ú. Parník). Lokalita je součástí navrhovaného
regionálního biocentra ÚSES. Nivní louka s významným bylinným patrem. Poznámka: v km
3,702, křížení – mostní objekt dl. 370 m (červená a modrá varianta).
VKP Lhotka (2,2266; k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, Parník). Na lokalitě se rozprostírají
opuštěné sady, nálety geograficky původních dřevin, kosené loučky, na některých místech
opukové skalní výchozy. Výskyt významné teplomilné květeny. Navrhované lokální
biocentrum LBC Lhotka.

Během botanického průzkumu byl v zájmovém území zjištěn výskyt chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška) – ohrožený Leucojum vernum (§ 3), Lilium
martagon (§ 3). Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001, Grulich 2012) byl v zájmovém území zaznamenán ohrožený druh (Leucojum vernum,
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C3) a dva vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (Allium ursinum,
C4a; Lilium martagon, C4a).

V zájmovém území byly během zoologického průzkumu zjištěny:
4 druhy kriticky ohrožených živočichů: zmije obecná (Vipera berus), jeřáb popelavý (Grus
grus), rybák černý (Chlidonias niger), strnad luční (Miliaria calandra).
31 druhů silně ohrožených živočichů: ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus),
čolek horský (Mesotriton alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina
bombina), ropucha zelená (Bufotes viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), zelení skokani
(Pelophylax esculentus complex), ještěrka obecná (Lacerta agilis), j. živorodá (Zootoca
vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), čáp černý (Ciconia nigra), zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina), krahujec obecný (Accipiter nisus), moták pilich (Circus cyaneus), ostříž lesní
(Falco subbuteo), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex), ch. vodní
(Rallus aquaticus), rybák obecný (Sterna hirundo), holub doupňák (Columba oenas),
ledňáček říční (Alcedo atthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), kavka obecná (Corvus
monedula), konipas luční (Motacilla flava), žluva hajní (Oriolus oriolus), netopýr dlouhouchý
(Plecotus austriacus), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. ušatý (Plecotus auritus), n. vodní
(Myotis daubentonii), n. vousatý (Myotis mystacinus), vydra říční (Lutra lutra).
37 druhů ohrožených živočichů: batolec červený (Apatura ilia), otakárek fenyklový (Papilio
machaon), mravenec lesní (Formica rufa), m. otročící (F. fusca), m. travní (F. pratensis),
čmelák hájový (Bombus lucorum), č. luční (B. pratorum), č. rolní (B. pascuorum), č. skalní
(B. lapidarius), č. zahradní (B. hortorum), č. zemní (B. terrestris), pačmelák lesní
(B. sylvestris), prskavec menší (Brachinus explodens), střevlík Scheidlerův (Carabus
scheidleri helleri), s. Ulrichův (C. ulrichii ulrichii), svižník polní (Cicindela campestris
campestris), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka
obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), p. roháč (Podiceps cristatus),
čáp bílý (Ciconia ciconia), čírka obecná (Anas crecca), kopřivka obecná (Anas strepera),
jestřáb lesní (Accipiter gentilis), moták pochop (Circus aeruginosus), koroptev polní (Perdix
perdix), rorýs obecný (Apus apus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquta), b. hnědý
(S. rubetra), krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), ťuhýk obecný (Lanius
collurio), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), veverka obecná (Sciurus vulgaris).

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Z hlediska provádění stavby a vlivu na dopravní omezení se z tzv. průchodných variant jeví
jako nevýhodnější opět varianta červená, kde vzhledem k absenci vedení trasy po hrázi
rybníka Hvězda nedojde k žádnému dopravnímu omezení. Mimo tuto lokalitu bude možné
budovat i zbývající varianty bez uzavírek komunikací stávající silniční sítě, pouze s jistým
dopravním omezením v prostoru křižovatek s dotčenými pozemními komunikacemi.
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Po dokončení stavby bude přeložka silnice I/14 významným přínosem zvýšení bezpečnosti a
plynulosti dopravy v součinnosti s okolní silniční sítí. Důraz na plynulou jízdu byl kladen ve
všech variantách trasy.

Intenzity dopravy
Dle posledního dostupného sčítání dopravy z roku 2016 byla intenzita dopravy na silnici I/14
zjišťována v následujících sčítacích úsecích:
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Česká Třebová - detail
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Intenzity dopravy na I/14 dle CSD 2016
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Význam zkratek:
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Protokol pro prognózu intenzity dopravy metodou jednotného součinitele vývoje podle TP225
(vydání 2018, oprava 1)
Typ Komunikace: I (silnice I. třídy)
Kraj: Pardubický
Vzdálenost od krajského města: nad 20 km
1. Výchozí rok

2016

2. Výhledový rok 2020
OA

NA

NS

4. Koeficient vývoje intenzit pro výchozí rok

1.00

1.00

1.00

5. Koeficient vývoje intenzit pro výhledový rok

1.06

1.03

1.03

6. Koeficient prognózy intenzit dopravy

1.06

1.03

1.03

OA

NA

NS

4. Koeficient vývoje intenzit pro výchozí rok

1.00

1.00

1.00

5. Koeficient vývoje intenzit pro výhledový rok

1.17

1.09

1.09

6. Koeficient prognózy intenzit dopravy

1.17

1.09

1.09

Typ Komunikace: I (silnice I. třídy)
Kraj: Pardubický
Vzdálenost od krajského města: nad 20 km
Výpočet pro den (06-22 hod.)
1. Výchozí rok

2016

2. Výhledový rok 2030
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Jako podklad byly použity následující intenzity dopravy:
Rok 2016
Varianta 0 - I/14 stávající
O
NA
2016
5-0760
6 547
917
5-0764
6 547
917
5-0761
8 896
1 052
5-0762
7 370
1 050
5-0763
7 370
1 050
5-0750
4 517
804

NS

368
368
418
493
493
499

Celkem

7 832
7 832
10 366
8 913
8 913
5 820

Rok 2020
Varianta 0 - I/14 stávající
O
NA
2020
5-0760
6 940
945
5-0764
6 940
945
5-0761
9 430
1 084
5-0762
7 812
1 082
5-0763
7 812
1 082
5-0750
4 788
828

NS

379
379
431
508
508
514

Celkem

8 263
8 263
10 944
9 401
9 401
6 130

Rok 2030- pokračování stávajícího stavu
Varianta 0 - I/14 stávající
O
NA
2030
5-0760
7 660
1 000
5-0764
7 660
1 000
5-0761
10 408
1 147
5-0762
8 623
1 145
5-0763
8 623
1 145
5-0750
5 285
876

NS

401
401
456
537
537
544

Celkem

9 061
9 061
12 011
10 305
10 305
6 705

Rok 2030 – stav s výstavbou přeložky
Varianta 1 - I/14 stávající - 25%
O
NA
2030
5-0760
1 915
250
5-0764
1 915
250
5-0761
2 602
287
5-0762
2 156
286
5-0763
2 156
286
5-0750
1 321
219

NS

100
100
114
134
134
136

Celkem

2 265
2 265
3 003
2 576
2 576
1 676
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Rok 2030 – stav s výstavbou přeložky
Varianta 1 - I/14 přeložka - 75%
O
NA
2030
5-0760
5 745
750
5-0764
5 745
750
5-0761
7 806
860
5-0762
6 467
858
5-0763
6 467
858
5-0750
3 964
657

NS

301
301
342
403
403
408

Celkem

6 795
6 795
9 008
7 729
7 729
5 029
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III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů
znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a
účinnost zachycování znečišťujících látek)
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi výstavby
Zdroje znečištění budou v době výstavby představovány provozem nákladní techniky během
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Stanovení množství emisí
během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není běžně prováděno. Tyto
emise je zapotřebí minimalizovat zařazením vhodných organizačních opatření v rámci plánu
organizace výstavby. Jedná se např. o používání stavebních mechanismů v odpovídajícím
technickém stavu či realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu.
Dalším negativním působením v průběhu realizace záměru bude zvýšená prašnost v
bezprostředním okolí staveniště, a to zejména při provádění zemních prací. V průběhu
stavebních prací je proto nutné provést především technická a organizační opatření pro
snížení znečišťování ovzduší emisemi tuhých částic. Jedná se např. o čištění komunikací,
minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení stavenišť,
komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku.

Ve fázi provozu
Záměr se stane po uvedení do provozu liniovým zdrojem znečištění. Množství emisí z tohoto
zdroje do ovzduší závisí především na počtu vozidel projíždějících po komunikaci a emisních
charakteristikách jednotlivých vozidel.
Výpočet byl proveden na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví pro roky 2020
a 2030.
Směrové a výškové vedení silnic bylo provedeno dle podkladů projektanta.
Stínící účinky zeleně nebyly uvažovány.
Pro aktivní variantu s realizací přeložky I/14 se předpokládá, že výhledové intenzity dopravy
budou rozděleny následovně:
75% přeložka silnice I/14, 25 % zůstává na stávající silnici I/14.
Ve výpočtu kromě již uvedených informací byly dále zohledněny následující vstupy:
- skladba vozového parku - města a ostatní silnice
- emisní faktor - rok 2020 a 2030
- klimatické charakteristiky - 105 dní v roce s úhrnem srážek 1 mm a více, 4 zimní měsíce v
roce
- vytížení TNA 50%
- výpočet uveden v g/s/m
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Výše uvedeným intenzitám a parametrům dopravy odpovídá pro řešené varianty následující
bilance emisí v g/m/s:
Varianta 0 - I/14 stávající

2020

PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

5-0760
5-0764

1.25E-05
1.25E-05

5.64E-06
5.64E-06

6.30E-06
6.30E-06

6.47E-07
6.47E-07

3.15E-10
3.15E-10

5-0761

1.65E-05

7.48E-06

8.34E-06

8.58E-07

4.17E-10

5-0762

1.42E-05

6.42E-06

7.17E-06

7.37E-07

3.58E-10

5-0763
5-0750

1.42E-05
9.26E-06

6.42E-06
4.19E-06

7.17E-06
4.67E-06

7.37E-07
4.80E-07

3.58E-10
2.34E-10

Varianta 0 - I/14 stávající
2030

PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

5-0760

9.36E-06

4.57E-06

4.33E-06

4.53E-07

2.48E-10

5-0764

9.36E-06

4.57E-06

4.33E-06

4.53E-07

2.48E-10

5-0761

1.24E-05

6.06E-06

5.74E-06

6.01E-07

3.29E-10

5-0762

1.06E-05

5.20E-06

4.92E-06

5.16E-07

2.82E-10

5-0763

1.06E-05

5.20E-06

4.92E-06

5.16E-07

2.82E-10

5-0750

6.93E-06

3.38E-06

3.20E-06

3.36E-07

1.84E-10

Varianta Č,M,Z - I/14 stávající - 25%
2030

PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

5-0760

2.34E-06

1.14E-06

1.08E-06

1.13E-07

6.20E-11

5-0764

2.34E-06

1.14E-06

1.08E-06

1.13E-07

6.20E-11

5-0761

3.10E-06

1.52E-06

1.43E-06

1.50E-07

8.22E-11

5-0762

2.66E-06

1.30E-06

1.23E-06

1.29E-07

7.06E-11

5-0763
5-0750

2.66E-06
1.73E-06

1.30E-06
8.46E-07

1.23E-06
8.00E-07

1.29E-07
8.39E-08

7.06E-11
4.59E-11

Varianta Č,M,Z - I/14 přeložka - 75%
2030

PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

5-0760

7.02E-06

3.43E-06

3.25E-06

3.40E-07

1.86E-10

5-0764

7.02E-06

3.43E-06

3.25E-06

3.40E-07

1.86E-10

5-0761
5-0762

9.31E-06
7.99E-06

4.55E-06
3.90E-06

4.30E-06
3.69E-06

4.51E-07
3.87E-07

2.47E-10
2.12E-10

5-0763

7.99E-06

3.90E-06

3.69E-06

3.87E-07

2.12E-10

5-0750

5.20E-06

2.54E-06

2.40E-06

2.52E-07

1.38E-10
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2.
Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství
odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení
a jejich účinnost)
Výstupy do vodního prostředí zahrnují vznik a vypouštění odpadních vod, a to splaškových,
dešťových a technologických.

Výstavba
Splaškové odpadní vody
V průběhu výstavby záměru budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení
staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Během výstavby budou pravděpodobně používána chemická WC. Množství vznikajících
splaškových odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru přesně stanovit, pro
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí to však není nezbytné.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch
odkanalizovaného území, které po povrchu stékají do stok. Během výstavby se množství
děšťových vod nezmění.

Technologické odpadní vody
Vznik technologických odpadních vod v období výstavby se nepředpokládá.

Provoz
Splaškové odpadní vody
Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem splaškových vod.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody budou tvořeny atmosférickými srážkami, které budou po dopadu na
povrch komunikace svedeny do stok a dále do recipientů. Detailní řešení bude upřesněno
v DÚR.

Orientační hydrotechnický výpočet odvodnění silnice
Dle TP 83 Odvodnění pozemních komunikací se pro komunikace v extravilánu užívá
parametrů dle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, tj. včetně odtokového součinitele.
Výpočet byl proveden podle následujícího vzorce daného vyhláškou č. 428/2001 Sb.
Q=P.k.h
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Q = celkový roční odtok srážkové vody (m3/rok)
P = zpevněná plocha vozovek hlavní trasy, ze které dochází k odtoku, je 139 061 m2
h = dlouhodobý srážkový úhrn (m/rok) - podle ČHMÚ je 0,670 m/rok
k = odtokový koeficient (0,9)
Přibližná srážková bilance vod je Q = 139 061 * 0,9 * 0,670 = 83 854 m3/rok.

Technologické odpadní vody
Technologické odpadní vody v období provozu vznikat nebudou.

3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů,
způsoby nakládání s odpady)
Výstavba
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je v období výstavby původcem odpadu
stavební dodavatel záměru. Odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy
bude možné zajistit na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se touto
činností. Volba konkrétních firem je záležitostí původce odpadů a bude pravděpodobně
provedena na základě nabídkových řízení. V následující tabulce jsou uvedeny odpady,
jejichž vznik se předpokládá v průběhu výstavby záměru.

Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a
provozu:
Kód
druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
Druh odpadu
s odpadem

01 05 00 Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady*
01 05 99 odpad druhově blíže
neurčený – vrtné kaly

O

uložení na skládku
(po vysušení)

vrtání hlubinných základů

N

Biodegradace

úkapy, havárie

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek
05 01 05 únik ropných látek

08 01 00 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev používané nátěrové materiály
a laků*
13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny*

zneškodnění oprávněnou
osobou

ze stavebních strojů

deponování, spalování

olej, Vapex, znečištěné piliny

13 02 00 Motorové, převodové a mazací oleje
13 02 03 ostatní motorové, převodové
a/nebo mazací oleje

N

15 01 00 Odpady obalů
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Kód
druhu
odpadu

Název druhu odpadu

15 01 06 směs obalových materiálů

Kateg.
odpadu
O, N

Způsob nakládání
Druh odpadu
s odpadem
deponování, spalování

15 02 00 Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny
15 02 01 Sorbent, upotřebená čistící
tkanina

N

spalování

O

recyklace, skládkování

N

recyklace

dřevní piliny, písek, hadry, fibroil
– úkapy, havárie

16 01 00 Vyřazená vozidla
16 01 03 pneumatika
16 06 00 Galvanické články
16 06 01 sekundární: olověný
akumulátor

baterie z aut a stav. strojů

17 00 00 Stavební a demoliční odpady
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu
17 01 01 beton

O

recyklace

17 02 01 dřevo

O

štěpkování

17 02 02 sklo

O

recyklace

17 02 03 plast

O

recyklace, skládkování

směrové sloupky apod.

O

recyklace

materiál z demolice vozovky

17 04 05 železo a nebo ocel

O

recyklace

výztuž

17 04 08 kabely

O

recyklace, skládkování

přeložky sítí

O

deponování

výkopová zemina nevhodná
do násypu, sejmutá ornice,
rozebíraný podsyp vozovky

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty
stromy – kácení

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
17 03 02 asfalt bez dehtu
17 04 00 Kovy, slitiny kovů

17 05 00 Zemina vytěžená
17 05 01 zemina a/nebo kameny

19 08 00 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01 shrabky z česlí

O

deponování, spalování,
kompostování

odpad z vpustí

20 01 00 Odpad získaný odděleným sběrem
20 01 01 papír a/nebo lepenka

O

recyklace

sběrový papír (ZS)

20 01 07 dřevo

O

štěpkování

dřevní odřezky

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice

N

spalování, deponování

nátěrové hmoty a odpad z nich

20 01 21 zářivka a/nebo ostatní odpad
s obsahem rtuti

N

recyklace, deponování

výbojky a zářivky (ZS)

20 02 00 Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích - údržba zeleně podél komunikace
20 02 01 kompostovatelný odpad

O

kompostování
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údržba zeleně

Kód
druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
Druh odpadu
s odpadem

O

deponování

údržba krajnice

O

deponování

odpad z údržby zeleně,
nevhodný pro kompostování

20 03 01 směsný komunální odpad

O

skládkování, spalování

údržba komunikace, ZS

20 03 03 uliční smetky

O

skládkování, spalování

údržba komunikace

20 02 02 zemina a nebo kameny
20 02 03 ostatní
odpad

nekompostovatelný

20 03 00 Ostatní odpad z obcí

Pozn.:

O

- ostatní odpad

N

- nebezpečný odpad

*

- není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu

ZS

- zařízení staveniště

Nebezpečné odpady na lokalitě záměru budou vznikat především ve formě odpadních barev
a laků a obalů od barev a laků, které budou použity při nátěrech svodidel a zábradlí a istalaci
dopravního značení. V odborných servisních organizacích budou vznikat nebezpečné
odpady ve formě odpadních olejů a dalších kapalin a olejových filtrů při údržbě stavebních
mechanizmů. Dalším nebezpečným odpadem můžou být impregnované dřevěné prvky,
pokud budou použity při bednění betonových konstrukcí a zářivka a/nebo ostatní odpad
s obsahem rtuti. Dalším uvažovaným nebezpečným odpadem pak mohou být odpady
nalezené na místě staveniště.
V této fázi přípravy stavby, tj. na základě existujících podkladů o připravované stavbě, není
možné přesně vyčíslit objemy jednotlivých druhů odpadu vznikajících v průběhu stavby. Tyto
hodnoty budou kvantifikovány až v DÚR. Z časového hlediska se jedná o krátkodobé
nárazově vzniklé a ve většině položek objemově nevýznamné hodnoty.
Povinnosti původce odpadů stanovuje § 16 zákona o odpadech následovně:
-

odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

-

odpady, které původce nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,

-

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle
jejich skutečných vlastností,

-

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

-

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

-

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném
zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování
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-

PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26 a tuto
evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním
předpisem,

-

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s
nakládáním s odpady,

-

zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

-

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v
souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

-

ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle §
15,

-

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zákoně.

Bude určen odpovědný pracovník, který bude odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné
nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat zadavatele a dodavatele při jednání s
orgány státní správy.

Provoz
V období provozu budou vznikat odpady spojené s údržbou komunikace. Jedná se např. o
zeminu ze seřezávky krajnic, zbytky pneumatik, zbytky patníků, asfalt z drobných oprav
vozovky, sečená tráva a dřeviny při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z
vpustí, únik ropných látek při haváriích, těla zvířat uhynulých při střety s vozidly. Na
odstraňování těl uhynulých živočichů se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je
třeba postupovat podle zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Zbytky PE patníků a
zbytky pneumatik budou skladovány, asfalt bude recyklován. Odpad z vpustí lze skládkovat,
kompostovat či spalovat. V případě úniků ropných látek se jedná o nebezpečný odpad, jehož
odstranění bude zajištěno osobou oprávněnou nakládat s tímto druhem odpadu. Materiál z
úprav dřevin a sečená tráva budou kompostovány.
Z hlediska problematiky odpadového hospodářství je v období provozu nutné respektovat
zejména následující pravidla:
-

Odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na vymezených
sběrných místech a v příslušných shromažďovacích prostředcích (speciální sběrné
nádoby, kontejnery), jejichž typ bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude
zajišťovat odvoz odpadu. Shromažďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

-

Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu ve speciálních
shromažďovacích prostředcích umístěných na sběrném místě pro nebezpečný
odpad, nepřístupném veřejnosti. Původce nebezpečných odpadů si zajistí pro
nakládání s těmito odpady souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
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-

Intervaly svozu, stejně jako způsob využití a odstranění odpadu budou dohodnuty s
oprávněnou osobou (vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečný
odpad předávám k odstranění a odpad podobný komunálním odpadům bude
spalován ve spalovně komunálního odpadu, případně odstraňován uložením na
příslušné skládce odpadů).

Po zprovoznění celého záměru je nutno ve zkušebním provozu stavby provést kontrolní
měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb referenčních bodů v
souladu s hlukovou studií v denní i v noční době

4. Ostatní emise a rezidua ( například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území. Hluk
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prováděných prací,
organizaci práce i snaze vedení hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají
konstantní, ale mohou se zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu
výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních,
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se
užívání všech uvedených mechanismů současně.
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto
nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice
hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.).
Vibrace mohou v období výstavby vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů,
případně průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště).
Nepředpokládá se vznik vibrací, které by negativně ovlivnily statiku objektů.

Provoz
Přeložka komunikace bude po uvedení do provozu představovat zdroj hluku. Hluk bude
tvořen projíždějícími vozidly. Zvýšením plynulosti provozu (omezení zastavování a rozjíždění
vozidel) se předpokládá výrazné snížení hlučnosti z posuzované přeložky. Šíření hluku z
komunikace bude možné eliminovat např. ozeleněním násypů silničního tělesa.
Provoz na posuzované přeložce nebude působit vznik vibrací, které by svou intenzitou
znamenaly riziko pro statiku okolních objektů.
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Vibrace
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody a ovlivňovat statiku,
jsou zejména stavební práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací
lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od stavební
plochy.
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel.
Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika desítek metrů, dosahují frekvencí 30 - 150
Hz a amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností
nedochází při automobilovém provozu na silnicích ke vzniku nadlimitních vibrací.
Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem nadměrných vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba a provoz oznamovaného
elektromagnetického záření.

záměru

nebude

zdrojem

radioaktivního

5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Nejsou.
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ani

C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující
složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně
přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability
krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality,
ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického,
kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území
zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry v dotčeném území)
1.1 Krajina (krajinný ráz)
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o
ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají
být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a ZCHÚ,
kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní
památky.
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný,
jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní,
kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami
může příslušný orgán ochrany přírody a krajiny zřídit přírodní park. Trasa uvažovaného
záměru žádným přírodním parkem neprochází.
Krajina, kterou je veden uvažovaný záměr, je člověkem značně ovlivněná a pozměněná.
Díky přírodním poměrům a historickému osídlení zde převažují plochy kvalitních
zemědělských půd a plochy drobných sídel.
Dále se v území projevují dopravní stavby, zejména silnice I. třídy a železniční trať. Říční síť
představuje Třebovka s doprovodnými porosty.
Pro krajinnou scénu je typický reliéf pahorkatiny s převahou zemědělské půdy s liniovými
porosty zeleně podél vodních toků, liniovými útvary silnic a železnic a zástavbou vesnického
typu.
Identifikovaným dotčeným krajinným celkem je říční niva v obecném významu.
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1.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stability krajiny (dále jen ÚSES).
V zájmovém území záměru se nacházejí tyto prvky ÚSES (varianta červená):
● lokální biocentrum LBC 52 v km 2,337–2,500, lesní komplex Kojovec (k.ú. Dlouhá
Třebová, Lhotka u Čes. Třebové), křížení – 2,444 mostní objekt přes potok dl. 170 m;
● lokální biokoridor LBK v km 2,597–2,700, v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, interakce s LBC 52
a LBC Dolec;
● lokální biocentrum LBC Dolec v km 2,800 (mimo trasu, ve vzdálenosti cca 100 m);
● osa nadregionálního biokoridoru NRBK 93 v km 2,800–3,200 (mimo trasu), souběh
s NRBK ve vzdálenosti 100–200m;
● regionální biocentrum RBC 330 Lhotka (rozloha: 25 ha), cílový vegetační typ XT, MT, DH,
LO; v km 3,644–3,702, lesní komplex Hluboček (k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, Parník), křížení
– 3,644 mostní objekt přes potok dl. 370 m;
● lokální biocentrum LBC 69 Studená hůra v km 5,400 (mimo trasu, ve vzdálenosti cca
100 m);
● lokální biokoridor LBK v km 5,459, letmé křížení se Skuhrovskou ulicí (silnice III/31512) –
mostní objekt dl. 100 m (v dosahu trasy);
● regionální biocentrum RBC 418 V podkově (rozloha: 73 ha), cílový vegetační typ BU, (DH),
MT, LO (mimo trasu);
● lokální biocentrum LBC v km 13,500, rybníky VN Hvězda a Hvězdička (k.ú. Opatov
v Čechách), křížení – mostní objekt dl. 540 m
● lokální biokoridor LBK v km 13,500, rybníky VN Hvězda a Hvězdička (k.ú. Opatov
v Čechách), interakce s LBC a LBC (VN Hvězda), mostní objekt dl. 540 m.

V zájmovém území záměru se nacházejí tyto prvky ÚSES (varianta modrá):
● lokální biocentrum LBC 52 v km 2,337–2,500, lesní komplex Kojovec (k.ú. Dlouhá
Třebová, Lhotka u Čes. Třebové), křížení – 2,444 mostní objekt přes potok dl. 170 m;
● lokální biokoridor LBK v km 2,597–2,700, v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, interakce s LBC 52
a LBC Dolec;
● lokální biocentrum LBC Dolec v km 2,800 (mimo trasu, ve vzdálenosti cca 100 m);
● osa nadregionálního biokoridoru NRBK 93 v km 2,800–3,200 (mimo trasu), souběh
s NRBK ve vzdálenosti 100–200m;
● regionální biocentrum RBC 330 Lhotka (rozloha: 25 ha), cílový vegetační typ XT, MT, DH,
LO; v km 3,644–3,702, lesní komplex Hluboček (k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, Parník), křížení
– 3,644 mostní objekt přes potok dl. 370 m;
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● lokální biocentrum LBC 69 Studená hůra v km 5,400 (v dosahu trasy);
● lokální biokoridor LBK v km 5,400–5,559 (k.ú. Česká Třebová), 5,464 letmé křížení se
Skuhrovskou ulicí (silnice III/31512) – mostní objekt dl. 305 m; interakce s LBC Dolík;
● lokální biocentrum LBC (VN Hvězda) v km 13,500, VN Hvězda (k.ú. Opatov v Čechách),
křížení (hráz rybníka)
● lokální biokoridor LBK v km 13,500, VN Hvězda a Hvězdička (k.ú. Opatov v Čechách),
interakce s LBC (VN Hvězda).

1.3 Zvláště chráněná území
Zájmové území dotčené záměrem I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) nezasahuje a ani není
součástí žádného zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ) ve smyslu § 14 zákona
114/1992 Sb. Záměr nezasahuje do ochranných pásem ZCHÚ (dále jen OP ZCHÚ) podle
§ 37, odst. 1 zákona 114/1992 Sb. Současně zde není vyhlášený památný strom podle § 46,
odst. 1 zákona 114/1992 Sb.
V širší oblasti záměru se nacházejí tyto 4 ZCHÚ (viz Obr.):
Přírodní rezervace (dále jen PR) Třebovské stěny (kód ÚSOP 2087). Nařízení OkÚ Ústí
nad Orlicí (účinnost dnem 1. 3. 2000). Katastrální území: Ostrov u Lanškrouna, Skuhrov
u České Třebové. Výměra území: ZCHÚ 48,8270 ha (výměra uvedená ve vyhlašovacím
dokumentu: 50,2242 ha), OP ZCHÚ 12,3900 ha.
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Předmětem ochrany je uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných
porostů květnatých bučin a suťových lesů s příměsí jedle bělokoré a javoru klenu, planě
rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny.
Cílem ochrany je zachování, ochrana a případně zlepšení druhové, prostorové a vertikální
struktury lesního porostu a jeho flóry a fauny. Lesní porost plní kromě toho též funkci lesa
(půdo)ochranného. Různověké lesní porosty vertikálně i horizontálně členěné s rozvinutou
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přirozenou obnovou a přirozenou druhovou skladbou a s podílem jedinců ponechaných do
fyzického rozpadu a s podílem ležícího odumřelého dřeva (Mikeska 2016). Ze zvláště
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů se v rezervaci vyskytují cévnaté rostliny:
árón plamatý (Arum maculatum), sleziník Asplenium cf. viride, kapraď laločnatá (Polystichum
aculeatum); houby: stopečka chlupatá (Helvella chinensis), řasnatka modromléčná (Peziza
saniosa), kotrč Němcův (Sparassis nemecii), zvonkovka žlutavá (Tarzetta catinus),
lysohlávka česká (Psilocybe serbica var. bohemica), l. šupinatá (Leratiomyces squamosus),
čirůvka růžovotřenná (Tricholoma basirubens), liška Friesova (Cantharellus friesii), holubinka
sluneční (Russula solaris), h. lepkavá (R. viscida), lošák jelení (Sarcodon imbricatus),
korálovec bukový (Hericium coralloides), loupavka výběžkatá (Hysterangium stoloniferum),
pavučinec sivonohý zelený (Cortinarius glaucopus var. olivaceus); obojživelníci: čolek horský
(Triturus alpestris); savci: netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), n. večerní (Eptesicus
serotinus), n. vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii), plch velký (Glis glis), veverka
obecná (Sciurus vulgaris); ptáci: holub doupňák (Columba oenas), lejsek šedý (Muscicapa
striata), l. bělokrký (Ficedula albicollis), krkavec velký (Corvus corax).
PR U Kaštánku (kód ÚSOP 1498). Nařízení Pardubického kraje č. 6/2014 ze dne 28. 8.
2014, s účinností dnem 1. 1. 2015. Katastrální území: Ostrov u Lanškrouna. Výměra území:
ZCHÚ 23,0858 ha, OP ZCHÚ není vyhlášené. Předmětem ochrany jsou společenstva
unikátních slatinných, ostřicových a pcháčových luk s výskytem mnoha vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Cílem ochrany je udržení biotopové diverzity,
stabilizace unikátních ostřicových slatinných a pcháčových luk, stabilizace populací
ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů.
Ze zvláště chráněných druhů rostlin se na území rezervace vyskytuje kruštík bahenní, ostřice
Davallova, prstnatec májový, p. pleťový, tolije bahenní a vachta trojlistá; ze živočichů
modrásek bahenní, m. očkovaný, mravenec Formica cunicularia, mravenec otročící, ještěrka
živorodá, užovka obojková, bramborníček hnědý, čáp černý, holub doupňák,
krahujec obecný, krkavec velký, křepelka polní, lejsek šedý, moták pochop, rorýs obecný,
ťuhýk obecný a vlaštovka obecná (Bureš 2009).
PR Králova zahrada (kód ÚSOP 1685). Vyhláška OkÚ ve Svitavách ze dne 15. 3. 1994,
účinností 1. 6. 1994. Katastrální území: Opatov v Čechách. Výměra území: ZCHÚ
16,9051 ha (podle výnosu: 17,36 ha), OP ZCHÚ není vyhlášené. Předmět ochrany: soubor
zamokřených lesních ekosystémů s hojným výskytem bledule jarní. Základním cílem péče
je zachování, ochrana příp. podpora dynamiky lesních společenstev blížících se přírodě
blízké druhové, věkové, horizontální a vertikální struktuře porostů odpovídající stanovišti
bohaté mokřadní jasanové olšiny s podrostem bledule jarní. Cílem je rovněž ponechání nebo
příprava k ponechání vybraných bezzásahových částí porostů a kostry z jednotlivých stromů
a hloučků po celé ploše do rozpadu. Základním cílem je rovněž udržení a zlepšení
biodiverzity vodních, mokřadních a lesních společenstev; udržení a zlepšení stavu
chráněných a ohrožených druhů a jejich biotopů (Mikeska 2008).
Ze zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin byly na území rezervace zjištěny: árón
plamatý, prstnatec Fuchsův, bledule jarní, plavuň pučivá, pryskyřník kašubský, jedle
bělokorá, lýkovec jedovatý, kruštík širolistý, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, starček
potoční, kozlík dvoudomý, k. výběžkatý bezlistý, rozrazil horský, řeřišnice křivolaká,
prvosenka vyšší, česnek medvědí, čarovník prostřední, kyčelnice cibulkonosná, jaterník
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trojlaločný, ječmenka evropská, plavuň vidlačka, strdivka jednokvětá a jilm horský. Chráněné
a ohrožené druhy živočichů z bezobratlých zastupují: zdobenec zelenavý, z obojživelníků
skokan krátkonohý, rosnička zelená a ropucha obecná, z plazů pak ještěrka živorodá, slepýš
křehký a užovka obojková, z ptáků jsou to: kulíšek nejmenší, rorýs obecný a strakapoud
prostřední.
PR Psí kuchyně (kód ÚSOP 1686). Nařízení OkÚ Svitavy č. 2/1999 ze dne 29. 3. 1999,
s účinností dnem 15. 6. 1999. Katastrální území: Janov u Litomyšle, Opatov v Čechách,
Semanín. Výměra území: ZCHÚ 113,6144 ha (podle výnosu: 116,5349 ha), OP ZCHÚ není
vyhlášené. Předmětem ochrany je zachovalý ekotyp jedlových bučin charakteristických pro
Třebovské mezihoří. Dlouhodobým cílem péče jsou různověké lesní porosty s přírodě
blízkou druhovou skladbou, se spontánně probíhající přirozenou obnovou a s částmi
pralesovitého charakteru, s postupným omezováním přímých lidských zásahů (Koutecký
2006). Území rezervace se překrývá s územím EVL Psí kuchyně (viz kapitola 1.3).
V současné době byly průzkumy zjištěny tyto zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů:
árón plamatý, bledule jarní, kruštík modrofialový, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, střevlík
Carabus arcensis, svižník polní, zdobenec zelenavý, ropucha obecná, ještěrka živorodá,
zmije obecná, užovka obojková, holub doupňák, lejsek malý, čáp černý, včelojed lesní, sýc
rousný, jestřáb lesní, krkavec velký, ořešník kropenatý, výr velký a veverka obecná.
Poznámka. V rámci Optimalizace sítě ZCHÚ v Pardubickém kraji obsažené v Koncepci
ochrany přírody Pardubického kraje byly navrženy na vyhlášení dvě nové přírodní památky –
PP Nový rybník u Opatova a PP Pod Farským.
PP Nový rybník u Opatova (výměra 98,57 ha). Ekosystém rybníků Nový a Bukový s poměrně
vysokou biodiverzitou. Výskyt chráněných druhů obojživelníků, ptáků a rostlin. Nový rybník
je spolu s rybníkem Hvězda mokřadem regionálního významu Pardubického kraje č. 93,
R.SY.03 Opatovské rybníky (124 ha). Typ mokřadu: 4 Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy,
5 Zaplavovaná nebo mokrá louka, 14 Soustava rybníků.
PP Pod Farským (výměra 4,00 ha). Mokřadní biocenóza slatinné loučky a přilehlé olšiny
v pramenném prostoru drobného potůčku, stanoviště kriticky ohrožené pětiprstky hustokvěté.
Jihozápadně záměru se s PR Psí kuchyně překrývá stejnojmenná EVL CZ0530027 Psí
kuchyně (Obr.). Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu. Rozloha: 268,6016 ha. Navrhovaná kategorie ochrany:
Přírodní rezervace. Biogeografická oblast: kontinentální. Nadmořská výška: 400–550 m n. m.
Předmětem ochrany EVL jsou 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin
a horského až alpínského stupně, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 91E0 Smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
Území představuje rozsáhlý lesní komplex převážně jedlových bučin charakteristických pro
Kozlovský hřbet. Převažující květnaté bučiny dále doprovází acidofilní bučiny, hercynské
dubohabřiny, suťové lesy a údolní jasanovo-olšové luhy. Kvalita některých porostů
je z důvodu výsadby smrku zhoršená, přesto se zde vyskytuje řada významných druhů
rostlin: česnek medvědí (Allium ursinum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), árón plamatý (Arum maculatum), strdivka jednokvětá
(Melica uniflora), prvosenka vyšší (Primula elatior), hojně bledule jarní (Leucojum vernum).

58

Nelesní biotopy zaujímají menší plochu navrhované lokality, přesto se jedná o velmi
zachovalé kosené plochy s výskytem řady chráněných a významných druhů: pětiprstka
žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník
dvoulistý (Platanthera bifolia), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), ostřice Davallova
(Carex davalliana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), starček potoční (Tephroseris crispa),
vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), ostřice odchýlená (Carex appropinquata),
o. latnatá (C. paniculata), všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Z chráněných živočichů se zde
vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha
obecná (Bufo bufo), skokan krátkonohý (Rana lessonae) a s. hnědý (R. temporaria). Hnízdí
zde vzácně strakapoud malý (Dendrocopos minor), dále drozd kvíčala (Turdus pilaris),
králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), puštík obecný (Strix aluco), holub doupňák (Columba
oenas), sýc rousný (Aegolius funereus). Nalézá se zde hnízdo čápa černého (Ciconia nigra),
pravidelně je zde pozorován výr velký (Bubo bubo). Recentní zoologický průzkum EVL Psí
kuchyně provedli Pokorný & Hauck (2014).

1.4 Území soustavy NATURA 2000
Podle § 3, odst. 1, písm. r) zákona je NATURA 2000 celistvá evropská soustava území
se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť
a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu
příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území ČR
je NATURA 2000 tvořena vyhlášenými evropsky významnými lokalitami (dále jen EVL)
(Obr. 2) a vymezenými ptačími oblastmi.
Podle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje záměr I/14 Česká Třebová – Opatov
(I/43) nemůže mít významný vliv na vymezené EVL ani na ptačí oblasti dle ustanovení § 45i,
odst. 1 zákona 114/1992 Sb. Území dotčené záměrem není v blízkosti žádné EVL ani ptačí
oblasti.
Jihozápadně záměru se s PR Psí kuchyně překrývá stejnojmenná EVL CZ0530027 Psí
kuchyně (Obr.). Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu. Rozloha: 268,6016 ha. Navrhovaná kategorie ochrany:
Přírodní rezervace. Biogeografická oblast: kontinentální. Nadmořská výška: 400–550 m n. m.
Předmětem ochrany EVL jsou 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin
a horského až alpínského stupně, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 91E0 Smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
Území představuje rozsáhlý lesní komplex převážně jedlových bučin charakteristických pro
Kozlovský hřbet. Převažující květnaté bučiny dále doprovází acidofilní bučiny, hercynské
dubohabřiny, suťové lesy a údolní jasanovo-olšové luhy. Kvalita některých porostů
je z důvodu výsadby smrku zhoršená, přesto se zde vyskytuje řada významných druhů
rostlin: česnek medvědí (Allium ursinum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), árón plamatý (Arum maculatum), strdivka jednokvětá
(Melica uniflora), prvosenka vyšší (Primula elatior), hojně bledule jarní (Leucojum vernum).
Nelesní biotopy zaujímají menší plochu navrhované lokality, přesto se jedná o velmi
zachovalé kosené plochy s výskytem řady chráněných a významných druhů: pětiprstka
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žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník
dvoulistý (Platanthera bifolia), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), ostřice Davallova
(Carex davalliana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), starček potoční (Tephroseris crispa),
vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), ostřice odchýlená (Carex appropinquata),
o. latnatá (C. paniculata), všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Z chráněných živočichů se zde
vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha
obecná (Bufo bufo), skokan krátkonohý (Rana lessonae) a s. hnědý (R. temporaria). Hnízdí
zde vzácně strakapoud malý (Dendrocopos minor), dále drozd kvíčala (Turdus pilaris),
králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), puštík obecný (Strix aluco), holub doupňák (Columba
oenas), sýc rousný (Aegolius funereus). Nalézá se zde hnízdo čápa černého (Ciconia nigra),
pravidelně je zde pozorován výr velký (Bubo bubo). Recentní zoologický průzkum EVL Psí
kuchyně provedli Pokorný & Hauck (2014).

1.5 Významné krajinné prvky
Podle § 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. je významný krajinný prvek jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled
nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice
vyňata.
V dotčeném území posuzovaného záměru se nacházejí významné krajinné prvky (dále jen
VKP) ze zákona, které jsou definovány dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. a VKP registrované
podle § 6 téhož zákona.
VKP ze zákona: lesy, údolní nivy, rybníky a vodní toky.
Při řešení červené varianty (dl. 14 639 m) budou v trase přeložky dotčeny tyto konkrétní
VKP ze zákona:
Lesy – lesní komplexy Kojovec a Hluboček v k.ú. Dlouhá Třebová, Lhotka u Čes. Třebové,
Parník; Bezděkov v k.ú. Česká Třebová; les v nivě Zádolského potoka v k.ú. Rybník u Čes.
Třebové a Třebovice; les v poloze U farského lesa v k.ú. Třebovice; les u rybníka Hvězdička
v k.ú. Opatov v Čechách; les mezi Novým rybníkem a rybníkem – vodní nádrží (dále jen VN)
Hvězda v k.ú. Opatov v Čechách; les v potoční nivě Třebovky v k.ú. Opatov v Čechách.
Údolní nivy – potoční niva bezejmenné vodoteče v údolí Kojovec v k.ú. Dlouhá Třebová
a Lhotka u Čes. Třebové; niva potoka Hluboček v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové a Parník; říční
niva Třebovky v k.ú. Česká Třebová a Rybník u Čes. Třebové; potoční niva bezejmenného
levostranného přítoku Třebovky v k.ú. Rybník u Čes. Třebové; niva Zádolského potoka v k.ú.
Rybník u Čes. Třebové a Třebovice; potoční niva bezejmenného pravostranného přítoku
Zádolského potoka v k.ú. Třebovice; niva Nového potoka v k.ú. Opatov v Čechách; potoční
niva Třebovky v k.ú. Opatov v Čechách.
Rybníky – VN Hvězda a Hvězdička v k.ú. Opatov v Čechách.
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Vodní toky – bezejmenná vodoteč v údolí Kojovec v k.ú. Dlouhá Třebová a Lhotka u Čes.
Třebové; potok Hluboček v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové a Parník; říčka Třebovka v k.ú. Česká
Třebová a Rybník u Čes. Třebové; bezejmenný levostranný přítok Třebovky v k.ú. Rybník
u Čes. Třebové; Zádolský potok v k.ú. Rybník u Čes. Třebové a Třebovice; bezejmenný
pravostranný přítok Zádolského potoka v k.ú. Třebovice; Nový potok v k.ú. Opatov
v Čechách; potok Třebovka v k.ú. Opatov v Čechách.
Při řešení modré varianty (dl. 14 081 m) budou dotčeny tyto VKP ze zákona:
Lesy – lesní komplexy Kojovec a Hluboček v k.ú. Dlouhá Třebová, Lhotka u Čes. Třebové,
Parník; Bezděkov v k.ú. Česká Třebová; les v nivě Zádolského potoka v k.ú. Rybník u Čes.
Třebové a Třebovice; les v poloze U farského lesa v k.ú. Třebovice; les pod hrází VN
Hvězda, v nivě Třebovky v k.ú. Opatov v Čechách; les pod hrází VN Hvězda, pod kótou
442,6 v k.ú. Opatov v Čechách.
Údolní nivy – potoční niva bezejmenné vodoteče v údolí Kojovec v k.ú. Dlouhá Třebová,
Lhotka u Čes. Třebové; niva potoka Hluboček v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové a Parník; říční
niva Třebovky v k.ú. Česká Třebová a Rybník u Čes. Třebové; potoční niva bezejmenného
levostranného přítoku Třebovky v k.ú. Rybník u Čes. Třebové; niva Zádolského potoka v k.ú.
Rybník u Čes. Třebové a Třebovice; potoční niva bezejmenného pravostranného přítoku
Zádolského potoka v k.ú. Třebovice; niva Třebovky v k.ú. Opatov v Čechách.
Rybníky – VN Hvězda v k.ú. Opatov v Čechách.
Vodní toky – bezejmenná vodoteč v údolí Kojovec v k.ú. Dlouhá Třebová a Lhotka u Čes.
Třebové; potok Hluboček v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové a Parník; říčka Třebovka v k.ú. Česká
Třebová a Rybník u Čes. Třebové; bezejmenný levostranný přítok Třebovky v k.ú. Rybník
u Čes. Třebové; Zádolský potok v k.ú. Rybník u Čes. Třebové a Třebovice; bezejmenný
pravostranný přítok Zádolského potoka v k.ú. Třebovice; potok Třebovka v k.ú. Opatov
v Čechách.
VKP registrované (Obr.)
VKP 106 Nad Třebovkou (1,1428 ha; k.ú. Lhotka u Čes. Třebové). Svah zarostlý geograficky
původními dřevinami v podrostu se vzácným bylinným patrem.
VKP 107 Lhotka – Hluboček (1,9912; k.ú. Parník). Lokalita je součástí navrhovaného
regionálního biocentra ÚSES. Nivní louka s významným bylinným patrem. Poznámka: v km
3,702, křížení – mostní objekt dl. 370 m (červená a modrá varianta).
VKP Lhotka (2,2266; k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, Parník). Na lokalitě se rozprostírají
opuštěné sady, nálety geograficky původních dřevin, kosené loučky, na některých místech
opukové skalní výchozy. Výskyt významné teplomilné květeny. Navrhované lokální
biocentrum LBC Lhotka.
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Během botanického průzkumu byl v zájmovém území zjištěn výskyt chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška) – ohrožený Leucojum vernum (§ 3), Lilium
martagon (§ 3). Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001, Grulich 2012) byl v zájmovém území zaznamenán ohrožený druh (Leucojum vernum,
C3) a dva vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (Allium ursinum,
C4a; Lilium martagon, C4a).

1.6 Zvláště chráněné druhy
V zájmovém území byly během zoologického průzkumu zjištěny:
4 druhy kriticky ohrožených živočichů: zmije obecná (Vipera berus), jeřáb popelavý (Grus
grus), rybák černý (Chlidonias niger), strnad luční (Miliaria calandra).
31 druhů silně ohrožených živočichů: ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus),
čolek horský (Mesotriton alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina
bombina), ropucha zelená (Bufotes viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), zelení skokani
(Pelophylax esculentus complex), ještěrka obecná (Lacerta agilis), j. živorodá (Zootoca
vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), čáp černý (Ciconia nigra), zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina), krahujec obecný (Accipiter nisus), moták pilich (Circus cyaneus), ostříž lesní
(Falco subbuteo), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex), ch. vodní
(Rallus aquaticus), rybák obecný (Sterna hirundo), holub doupňák (Columba oenas),
ledňáček říční (Alcedo atthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), kavka obecná (Corvus
monedula), konipas luční (Motacilla flava), žluva hajní (Oriolus oriolus), netopýr dlouhouchý
(Plecotus austriacus), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. ušatý (Plecotus auritus), n. vodní
(Myotis daubentonii), n. vousatý (Myotis mystacinus), vydra říční (Lutra lutra).
37 druhů ohrožených živočichů: batolec červený (Apatura ilia), otakárek fenyklový (Papilio
machaon), mravenec lesní (Formica rufa), m. otročící (F. fusca), m. travní (F. pratensis),
čmelák hájový (Bombus lucorum), č. luční (B. pratorum), č. rolní (B. pascuorum), č. skalní
(B. lapidarius), č. zahradní (B. hortorum), č. zemní (B. terrestris), pačmelák lesní
(B. sylvestris), prskavec menší (Brachinus explodens), střevlík Scheidlerův (Carabus
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scheidleri helleri), s. Ulrichův (C. ulrichii ulrichii), svižník polní (Cicindela campestris
campestris), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka
obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), p. roháč (Podiceps cristatus),
čáp bílý (Ciconia ciconia), čírka obecná (Anas crecca), kopřivka obecná (Anas strepera),
jestřáb lesní (Accipiter gentilis), moták pochop (Circus aeruginosus), koroptev polní (Perdix
perdix), rorýs obecný (Apus apus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquta), b. hnědý
(S. rubetra), krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), ťuhýk obecný (Lanius
collurio), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), veverka obecná (Sciurus vulgaris).

1.7 Architektonické a jiné historické památky
Památkově chráněné objekty se v místě oznamovaného záměru nenacházejí.

1.8 Poddolovaná území, sesuvy a seismická aktivita
Poddolovaná území, dobývací prostory
Na základě studia archivních mapových podkladů (Geofond Praha), lze konstatovat, že
plánovaná stavba neprochází poddolovaným územím (podle podkladů z archivu Geofondu
Praha).
Sesuvná území
Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha - registr sesuvů, jsou v zájmovém
území registrovány 3 potenciální sesuvná území a jeden sesuvný aktivní - u obce Třebovice.
Klíč Lokalita

Klasifikace

Stupeň aktivity

Rok pořízení záznamu

Aktualizace

7664

Třebovice

sesuv

stabilizovaný

2006

2006

5684

Třebovice

sesuv

potenciální

1984

1984

5685

Třebovice

sesuv

potenciální

1984

1984

Klíč Lokalita

Klasifikace

Stupeň aktivity

Rok pořízení záznamu Aktualizace

4373 Třebovice

sesuv

aktivní

1963 ¡1982

Tektonika a seismická aktivita
Na základě studia získaných archivních mapových a vrtných podkladů v zájmovém území
předpokládáme výskyt výraznějších zlomových, tektonicky postižených pásem v počátku
trasy u městské části Dlouhá Třebová. Zde mají tektonické linie S-J směr. Výše uvedené
zlomové struktury jsou pouze regionálního významu. Zájmové území ve smyslu ČSN 73
0036 čl.29 nespadá do seismické oblasti.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v
dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např.
hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod
atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a
jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze,
utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a
rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady
spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu),
obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví
včetně architektonických a archeologických aspektů
2.1 Ovzduší
Klimatické poměry
Podle mapy klimatických oblastí Česka (Květoň & Voženílek 2011) leží zájmové území
v mírně teplé oblasti MW7. Klimatická charakteristika této oblasti je uvedena v následující
tabulce.
Klimatická charakteristika mírně teplé oblasti MW7 (Květoň & Voženílek 2011)
Parametr

MW7

Počet letních dní

30–40

Počet dní s průměrnou teplotou 10° a více

140–160

Počet dní s mrazem

110–130

Počet ledových dní

40–50

Průměrná lednová teplota (°C)

-2 až -3

Průměrná červencová teplota (°C)

16–17

Průměrná dubnová teplota (°C)

6–7

Průměrná říjnová teplota (°C)

7–8

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

100–120

Suma srážek ve vegetačním období (mm)

400–450

Suma srážek v zimním období (mm)

250–300

Počet dní se sněhovou pokrývkou

60–80

Počet zatažených dní

120–150

Počet jasných dní

40–50
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Znečištění ovzduší
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v dané lokalitě jsou především výfukové plyny
automobilové dopravy a lokální vytápění.
Imisní situace
Imisní limity
- podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích 330/2012 Sb.
1. Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení
Znečišťující
látka

Mez pro posuzování
[µg.m-3]

Doba
průměrování

1 hodina

Dolní
LAT

Horní
UAT

—

—

SO2

Imisní limit
[µg.m-3]
LV
350
max. 24x za
rok

50
75
125
max. 3x za rok max. 3x za rok max. 3x za rok

24 hodin

100
max. 18x za
rok

140
max. 18x za
rok

200
max. 18x za
rok

26

32

40

25
max. 35x za
rok

35
max. 35x za
rok

50
max. 35x za
rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

20

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý
průměr

5 000

7 000

10 000

Benzen

kalendářní rok

2

3,5

5

1 hodina
NO2
kalendářní rok

24 hodin
PM10

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne.
Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
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2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka

Mez pro posuzování
[µg.m-3]

Doba průměrování

SO2

rok a zimní období (1.10.-31.3.)

NOx

kalendářní rok

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

8

12

20

19,5

24

30

3. Imisní limity pro ochranu zdraví - celkový obsah v částicích PM10
Mez pro posuzování [ng.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

Dolní
LAT

Horní
UAT

Imisní limit
[ng.m-3]
LV

As

kalendářní rok

2,4

3,6

6

Cd

kalendářní rok

2

3

5

Ni

kalendářní rok

10

14

20

Benzo(a)pyren

kalendářní rok

0,4

0,6

1

4. Imisní limit pro troposférický ozon
Časový interval

Imisní limit

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3
max. 25x
průměr za 3 roky

AOT40

vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

18 000 µg.m-3.h
průměr za 5 let

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne.
Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 (= 40 ppb)
a hodnotou 80 µg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den
mezi 8:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1.5. - 31.7.)
5. Imisní limit pro troposférický ozon
Časový interval

Imisní limit

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3

AOT40 vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

6 000 µg.m-3.h

O3
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Kvalita ovzduší
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se pro hodnocení
stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění v pětiletém
klouzavém průměru.
ČHMÚ - Průměrné koncentrace za roky 2014–2018 (aktuální k roku 2020)

NO2 - roční průměr µg.m-3
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PM10 - roční průměr µg.m-3

68

PM10 - 36. max. 24hod. průměr µg.m-3

69

PM2,5 - roční průměr µg.m-3

70

Benzen - roční průměr µg.m-3

71

Benzo(a)pyren - roční průměr ng.m-3
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Z uvedených pětiletých průměrů imisních koncentrací je zřejmé, že v posuzovaném prostoru
jsou imisní limity vcelku plněny až na imisní limit benzo(a)pyrenu = 1ng/m3. V prostoru
intravilánu České Třebové jsou uvedeny hodnoty až 1,3 ng/m3, v prostoru uvažovaného
záměru až 1,1 ng/m3.
Poznámka k problematice imisního zatížení benzo(a)pyrenem
U benzo(a)pyrenu (BaP) je dle Znečištění ovzduší na území České republiky, mapy, tabulky,
grafy, Grafická ročenka, ČHMÚ 2017, podíl zdrojů následující:
PAH, z nichž je v oblasti ochrany ovzduší sledován zejména benzo[a]pyren, jsou
produkovány téměř výhradně spalovacími procesy, při nichž nedochází k dostatečné oxidaci
přítomných organických spalitelných látek. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého
spalování při teplotách 300 až 600 °C. Mezi jeho nejvýznamnější zdroje se proto řadí
spalování pevných paliv v kotlích nižších výkonů, především v domácích topeništích.
Sektor 1A4bi – Lokální vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2016 v
celorepublikovém měřítku podílel 98,4 %. Hlavní příčinou takto vysokého podílu je spalování
pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů (odhořívací, prohořívací). Podle
výsledků statistického šetření ENERGO představovaly v roce 2015 odhořívací a prohořívací
kotle až 79 % všech kotlů na spalování pevných paliv v domácnostech ČR. Vliv sektoru
dopravy je odhadován na 1,3 %.
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Informace o kvalitě ovzduší v ČR dle ČHMÚ
Koncentrace znečišťujících látek naměřených na nejbližších stanicích imisního
monitoringu
Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za rok 2017
Kraj Královéhradecký
Veličina

Stanice

Krátkodobé údaje
Rozdělení do tříd v %

Maximum
Měřicí program

Název

Interval

Datum

PM10

24h

21.01

Hodnota

Denní údaje

Průměr

1

2

3

4

5

6

N

N

136,8

10,6

51,3

23,1

7,2

6,4

1,4

359

23,4

359

HHKTM

Hradec
Králové
tř. SNP

HJICM

Jičín

PM10

24h

20.01

133,0

14,3

49,9

21,8

7,2

5,8

1,1

363

22,1

363

HRNKM

Rychnov
nad
Kněžnou

PM10

24h

20.01

132,4

15,1

50,7

20,7

7,3

5,9

0,3

357

21,4

357

HVELM

Velichovky

PM10

24h

20.01

110,9

14,6

50,8

21,4

6,0

6,6

0,5

364

21,6

364

-

Kraj Pardubický
Stanice

Veličina

Krátkodobé údaje
Rozdělení do tříd v %

Maximum

Měřicí program

Název

Interval

Datum

Hodnota

Denní údaje

1

2

3

4

5

6

N

Prům
ěr

N

EPAUM

Pardubice
Dukla

PM10

24h

20.01

153,5

16,2

43,8

26,0

5,8

6,8

1,4

365

22,8

365

ESEZM

Sezemice

PM10

24h

20.01

129,4

14,3

49,9

22,9

5,5

6,6

0,8

363

21,8

363

ESVRM

Svratouch

PM10

24h

18.10

47,9

29,3

54,4

11,9

4,4

0,0

0,0

362

14,6

362

EUORM

Ústí
n.Orl.letiště

PM10

24h

13.02

111,0

23,0

51,2

15,6

4,4

5,2

0,5

365

18,6

365
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Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za rok 2017
Kraj: Královéhradecký

Veličina

Stanice

Krátkodobé údaje

Rozdělení do tříd v %

Maximum

Měřicí program

Denní údaje

Maximum

Název

Interval

Datum

Hodnota

1

2

3

4

5

6

N

Datum

Hodnota

Průměr

N

HHKBA

Hradec Králové-Brněnská

NO2

1h

14.02

133,1

70,9

24,3

4,8

0,0

0,0

0,0

8199

20.01

68,5

20,5

357

HHKBA

Hradec Králové-Brněnská

CO

8h

21.01

1720,4

98,3

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

8533

21.01

1359,4

330,6

356

HHKBA

Hradec Králové-Brněnská

PM10

1h

16.08

266,0

39,3

35,3

14,4

5,6

4,6

0,7

8630

21.01

185,8

25,1

359

HHKOK

Hradec Králové-observatoř

O3

1h

30.05

167,0

22,2

41,3

34,5

2,0

0,0

0,0

8275

03.06

126,0

56,5

360

HKRYA

Krkonoše-Rýchory

O3

1h

19.07

149,6

2,1

36,9

59,6

1,4

0,0

0,0

7709

01.08

119,5

72,4

324

HPLOA

Polom

NO2

1h

21.12

36,5

99,8

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

8303

02.01

20,4

5,0

362

HPLOA

Polom

O3

1h

30.05

151,2

3,7

37,7

56,2

2,4

0,0

0,0

8204

03.06

127,9

71,9

356

HPLOA

Polom

PM10

1h

11.01

184,0

71,3

22,0

5,3

1,1

0,3

0,0

8691

28.01

42,4

11,7

360

HTRTA

Trutnov - Tkalcovská

PM10

1h

19.01

206,0

39,9

33,4

16,1

5,7

4,8

0,2

8745

13.02

107,0

24,6

365

Kraj: Pardubický

Veličina

Stanice

Krátkodobé údaje

Rozdělení do tříd v %

Maximum

Měřicí program

Název

Interval

Datum

Hodnota

Denní údaje

Maximum

1

2

3

4

5

6

N

Datum

Hodnota

Průměr

N

EHSTA

Hošťalovice

SO2

1h

16.11

39,3

99,7

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

8616

25.01

20,5

7,1

358

EHSTA

Hošťalovice

NO2

1h

13.02

49,3

97,2

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

8624

09.01

31,9

7,6

359

NO2

1h

13.02

105,0

77,1

20,3

2,6

0,0

0,0

0,0

8259

14.02

61,2

18,0

361

PM10

1h

22.01

334,0

43,0

33,0

13,6

5,2

4,4

0,9

8751

19.01

153,7

24,4

365

Moravská
EMTPA

Třebová

-

Piaristická.

Moravská

Třebová

EMTPA

-

Piaristická.

EPAOA

Pardubice-Rosice

SO2

1h

22.09

410,4

99,3

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8195

22.09

35,0

6,7

359

EPAOA

Pardubice-Rosice

NO2

1h

13.02

113,1

81,6

16,1

2,2

0,1

0,0

0,0

8268

20.01

66,2

15,6

362

EPAUA

Pardubice Dukla

SO2

1h

22.09

87,9

99,8

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

8247

14.08

15,8

5,3

360

EPAUA

Pardubice Dukla

O3

1h

20.06

141,6

33,4

42,5

23,6

0,5

0,0

0,0

8363

03.06

102,1

45,8

363
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EPAUA

Pardubice Dukla

PM10

1h

20.01

216,0

44,7

32,0

13,7

4,5

4,7

0,4

8657

20.01

177,2

23,2

358

ESVRA

Svratouch

O3

1h

20.06

151,2

3,9

42,6

52,0

1,5

0,0

0,0

7974

20.06

120,8

68,9

334

Legenda

Index

Kvalita ovzduší

SO2

NO2

CO

O3

PM10

1h
µg/m³

1h
µg/m³

8h
µg/m³

1h
µg/m³

1h
µg/m³

0 - 25

0 - 25

0 - 1000

0 - 33

0 - 15

1

velmi dobrá

2

dobrá

> 25 - 50

> 25 - 50

> 1000 - 2000

> 33 - 65

> 15 - 30

3

uspokojivá

> 50 - 120

> 50 - 100

> 2000 - 4000

> 65 - 120

> 30 - 50

4

vyhovující

> 120 - 250

> 100 - 200

> 4000 - 10000

> 120 - 180

> 50 - 70

5

špatná

> 250 - 500

> 200 - 400

> 10000 - 30000

> 180 - 240

> 70 - 150

6

velmi špatná

> 500

> 400

> 30000

> 240

> 150
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2.2 Voda
Hydrogeologické poměry
Podle mapy hydrogeologického členění ČR náleží lokalita do rajónu základní vrstvy č. 4231
Ústecká synklinála v povodí Orlice. Křída ústecké synklinály má stratigrafické rozpětí
cenoman až coniak a je zde vyvinuto několik kolektorů. Bazální křídový kolektor v peruckokorycanském souvrství je vodohospodářsky nevýznamný pro slabý oběh a špatnou kvalitu
vody. Naopak kolektory v horních částech bělohorského a jizerského souvrství ve facii
prachovců a pískovců jsou velmi dobře puklinově propustné, s vysokou průtočností a
intenzivním oběhem podzemní vody. Dolní pelitické části souvrství bělohorkého a jizerského
souvrství jsou nepropustné a tvoří izolátory mezi jednotlivými kolektory. Oběh podzemní
vody v kolektorech je oddělený, s výjimkou tektonických linií, které kolektory místy propojují.
Kolektor v rajónu má většinou volnou hladinu a vysoký stupeň transmisivity s koeficientem v
řádu n.10-3 m. s-1.

Povrchové vody
Vodní toky a plochy jsou nedílnou součástí přírody a krajiny, přirozeným životním prostředím
mnoha mikroorganizmů, rostlin a živočichů. Doprovodná zeleň vodních toků a ploch tvoří
většinou biokoridory územních systémů ekologické stability.
Území náleží do hlavního povodí 1–02–02 Tichá Orlice, do povodí Třebovky (ČHP 1–02–02–
036), která pramení 1 km JV od Koclířova ve výšce 560 m n. m., ústí zleva do Tiché Orlice
v Ústí nad Orlicí v 324 m n. m. Plocha povodí 196,0 km2, délka toku 40,8 km, prům. průtok u
ústí 1,28 m3·s–1. Vodohospodářsky významný tok. Čistota vody až IV. tř. (Vlček 1984).
Třebovka protéká Třebovsko - Svitavskou brázdou, do jejíhož východního svahu se v úseku
nad Opatovem a mezi Třebovicemi a Českou Třebovou značně zahlubuje. Významnými
vodohospodářskými prvky jsou velké, většinou chovné rybníky - Hvězda na Třebovce, Vidlák
na soutoku Mikulečského a Černého potoka, Sychrovec a Pařez na Mikulečském potoce,
Nový rybník na Novém potoce a Mušlový rybník na Zádolském potoce. K nejvýznamnějším
přítokům Třebovky nad Hvězdou patří Mikulečský a Dětřichovský potok, pod rybníkem
Hvězda Zádolský, Semanínský, Skuhrovský a Křivolický potok. V dolní části Třebovky je
kapacita koryta proměnná, regulované úseky v Ústí nad Orlicí a České Třebové mají
kapacitu Q20 až Q50 , výjimečně koryto provede i Q100. V místních částech města Česká
Třebová Parník a Lhotka a v obci Rybník se kapacita koryta pohybuje kolem Q5 až Q20, v
Třebovicích Q1 až Q5. Místy v celém úseku Třebovky vybřežují i jednoleté průtoky. V úseku
nad rybníkem Hvězda má koryto řeky kapacitu zhruba na Q1. V rámci protipovodňových
úprav na Třebovce probíhají a budou v následujícím období probíhat postupné výstavby
hrází a úpravy koryta řeky tak, aby nejbližší objekty obytné zástavby byly dostatečně
chráněny před průchody velkých vod.
Pásma hygienické ochrany
Zájmové území se z hlediska regionální ochrany zdrojů podzemní vody nachází v chráněné
oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV (dle §28 z.č. 254/2001 Sb.) Východočeská křída
s číselným identifikátorem 216., není součástí pásma hygienické ochrany - PHO (dle §30 z.č.
254/2001), ani neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů.
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2.3 Půda
Pedologické poměry jsou podle Atlasu půd ČR (Kozák 2009). Vůdčím půdním typem
v zájmovém území záměru jsou kambizemě (KA). Podél aglomerací převládají hnědozemě
luvické (HNl) vytvořené ze spraší a prachovic, částečně sem zasahují, zejména v říčních
nivách, pseudogleje modální (PGm).

2.4 Geomorfologické a geologické poměry
Geomorfologické poměry
Z geomorfologického hlediska náleží posuzované území do subprovincie České tabule,
oblasti Východočeské tabule, celku Svitavské pahorkatiny, podcelku Českotřebovské
vrchoviny a okrsků Ústecké brázdy VIC - 3A - b a Hřebečovského hřbetu VIC - 3A - a.
Nadmořská výška posuzovaného území se pohybuje okolo 346 až 440 m. n. m.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je celá část zájmového území budována mesozoickými
horninami křídového stáří. Jedná se o mořské sedimentární horniny. Dále jsou zastiženy
mladší sedimentární horniny terciérního stáří a to zejména v jižní části zájmového území.
Horniny křídového stáří jsou zastoupeny především jemnozrnnými vápnitými či
glaukonitickými pískovci, slínovci a vápenci jizerského souvrství. Horniny terciérního stáří
jsou zastoupeny vápnitými jíly (tégly) a dále prachovci s polohami písku a štěrku.
V místech, kde bude trasa vedena v úrovni terénu budou zastiženy zeminy kvartérního
pokryvu. Podle získaných podkladů se bude jednat o fluviální sedimenty řeky Třebovky,
eolické sedimenty a dále o deluviální svahové sedimenty. Zejména fluviální sedimenty se v
rámci vrstevního sledu nepravidelně střídají, prolínají, zastupují či zcela vykliňují. Fluviální
sedimenty budou zastiženy zejména v začátku a na samotném konci úseku. Eolické
sedimenty se v zájmovém území vyskytují především v jižní části. Tyto sedimenty jsou
zastoupeny vápnitými sprašemi a sprašovými hlínami.
Deluviální sedimenty se pak v rámci stavby vyskytují v celé ploše, avšak mocností vyšších
než 2,0 m dosahuji pouze lokálně a to zejména v okolí obce Rybník a Třebovice. Tyto
sedimenty dosahují vyšších mocností v dolních částech svahů, místních elevací a zejména
při jejich patě. Fluviální sedimenty jsou tvořeny především sedimenty řeky Třebovky a jejích
přítoků. Tyto sedimenty jsou tvořeny především nivními uloženinami a to písčitými hlínami.
Nejsvrchnější patro pak budují humózní zeminy, reprezentované světle hnědou,
jílovitoprachovitou až písčitou hlínou, s úlomky okolních hornin. Dále budou v rámci stavby
zastiženy antropogenní uloženiny – navážky.
Pro charakteristiku hlubšího podloží a mocnosti kvartérních sedimentů byly z databáze ČGS
- Geofondu Praha využity archívní vrty W-2, W-14, TREBOV 7 a N-5, které mají přímý vztah
k projektovaným trasám přeložky komunikace.
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Převzaté vrty z citovaných zpráv jsou vedené pod svými původními označeními a doloženy v
samostatných přílohách č. 3.1 - 3.4. ("I/14 Česká Třebová - Opatov I/43" Hydrogeologické
posouzení).
GF P 058406
Randák K., Turková V., Zdražil J.: Zpráva o výsledku podrobného
inženýrskogeologického průzkumu staveniště skladu obilí typu Agroprogres v k.ú. Česká
Třebová - Parník, okres Ústí nad Orlicí (Agroprojekt Praha, závod Pardubice, 1988); vrt
W-2
GF P 060203
Turková V.: Zpráva o výsledku podrobného inženýrskogeologického průzkumu staveniště
seníku a kravína ve středisku SZCHD v k.ú. Dlouhá Třebová (Agroprojekt Praha, závod
Pardubice, 1987); vrt W-14
GF P 010510
Soukup J.: Geologická generální mapa list XXIII - Česká Třebová (Ústřední ústav
geologický, Praha, 1958); vrt TREBOV 7
GF V 062667
Rek L., Tomaštík Z.: Zpráva o geologickém a geotechnickém posouzení území pro stavbu
silničního nadjezdu v km 242,9 = 3,180 trati Olomouc - Česká Třebová, resp. Brno - Česká
Třebová v blízkosti měnírny Česká Třebová - Rybník v rámci 5. části výstavby uzlu Česká
Třebová (Státní ústav dopravního projektování, Pardubice, 1970); vrt N-5

2.5 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Podle získaných archivních materiálů a mapových podkladů (Geofond Praha) nebude
přeložka silnice I/14 zasahovat do ložisek nerosných surovin.

2.6 Biologická rozmanitost
Flora
Fytogeografická charakteristika a geobotanická rekonstrukce
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje území do fytogeografické
oblasti mezofytika (Mesophyticum), obvodu Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum
Massivi bohemici), ve fytogeografickém okresu 63 Českomoravské mezihoří a podokresu
63 f Českotřebovský úval.
Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1997) je území
vymezeno asociací 7 Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová dubohabřina), ve vyšších
partiích pak as. 24 Luzulo-Fagetum (biková bučina).
Metodika botanického průzkumu
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Botanický průzkum zájmového území záměru I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43)
byl zpracován komplexně za použití standardních floristických metod. K jeho vypracování
byly využity, kromě zjištěných aktuálních dat, také údaje z aktualizovaného mapování
biotopů AOPK ČR.
Terénní průzkumy proběhly v průběhu roku 2014, z důvodu zachycení všech vegetačních
sezón během kalendářního roku, v trase plánované výstavby trasy přeložky I/14. Doplňující
průzkum byl realizován v časně jarním období roku 2015.
Při jednotlivých terénních návštěvách byly prováděny floristické zápisy a byla průběžně
pořizována fotodokumentace.
Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát et al. 2002).
V některých případech byly druhy sloučeny do agregátů (agg.), nebo široce definovaného
druhového okruhu (s. lat.). Zástupce rodu Taraxacum byl zařazen do sekce Ruderalia.
U významných taxonů je připomenuto zařazení do kategorií červeného seznamu podle
Grulicha (2012) a černého a červeného seznamu Procházky (2001). Pro studium vegetace
byly použity metody curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994, 1995), jména
syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných společenstev (Moravec et al. 1995,
Chytrý et al. 2009, 2013). Při hodnocení biotopů se v základní charakteristice vycházelo
především z Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2010).
Jednotlivé botanické výstupy byly zpracovány tak, aby umožnily zajistit verifikaci a zpětnou
kontrolu v časovém horizontu např. na základě srovnání zjištěného stavu vegetace
na jednotlivých lokalitách po několika letech.
Botanická a vegetační charakteristika zájmového území je podrobně popsána níže
na základě rekognoskace terénu a výsledků mapování biotopů NATURA 2000. Každá dílčí
mikrolokalita byla v následných terénních pochůzkách inventarizována odděleně. Jednotlivé
inventarizované plochy byly při jednotlivých návštěvách nepravidelně prochozeny. U biotopů
silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem (nepřírodních, X biotopů) byla intenzita
pochůzek v porovnání s biotopy přírodního charakteru nižší. Nepřístupné plochy byly
prozkoumány z dostupných partií a obcházeny.
Současný stav lokality, botanická a vegetační charakteristika
Zájmové území posuzovaných variantních tras přeložky I/14 (červená a modrá varianta)
se nachází především na orné půdě (biotop X2 Intenzivně obhospodařované pole). Bloky
orné jsou obhospodařovány komplexními intenzifikačními faktory konvenčního režimu.
Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými
metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení
(podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi
ozimy a jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace v konvenčním režimu
obhospodařování je velmi redukovaná s těžištěm výskytu především na polních okrajích
nebo v úzkých pojezdových pruzích nezasažených herbicidy. Porost plevelové vegetace
je jednoduchý, nízký a jednovrstevný s tím, že vysetá plodina mu vytváří vyšší vrstvu.
Při okrajích agrocenóz segetálovou vegetaci nahrazují ruderální druhy s dominantními CRstratégy a synantropními taxony. Z charakteristických plevelů v zájmovém území rostou
Apera spica-venti, Arctium tomentosum, Anthemis arvensis, Brassica napus, Conyza
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canadensis, Elytrigia repens, Echinochloa crus-gali, Galinsoga parviflora, Lamium
purpureum, Medicago lupulina, Raphanus raphanistrum, Trifolium campestre, Viola arvensis
a z obtížných plevelů Avena fatua, Galium aparine agg. agg., Fallopia convolvulus, u kterých
díky jednostrannému používání herbicidů často dochází ke vzniku rezistentních genotypů.
Na jaře jsou charakteristické jarní efemery jako Arabidopsis thaliana, Erophila verna,
Myosotis stricta, Veronica serpyllifolia, V. persica, V. polita. Kromě nich jsou zastoupeny
i jednoleté druhy vytvářející několik generací ročně (Stellaria media, Capsella bursa pastoris,
Lamium purpureum, L. amplexicaule, Chenopodium album agg., Equisetum arvense, Thlaspi
arvense).
Urbanizované plochy (biotop X1 Urbanizovaná území) jsou charakterizovány vegetačním
typem, který nelze zařadit do fytocenologické klasifikace, jelikož se jedná o sukcesní
vývojová stádia pomístně s dominantním porostem Calamagrostis epigejos a s vysokým
podílem invazních druhů (Impatiens parviflora, Solidago gigantea, S. canadensis).
Na osluněných, výhřevných plochách s minimálním obsahem humusu se setkáme s relativně
teplomilnou a suchomilnou ruderální vegetací svazu Dauco carotae-Melilotion, jejíž ráz
udávají dvouleté až vytrvalé druhy patřící převážně mezi konkurenční (C-stratégové)
a konkurenčně ruderální (CR-stratégové) stratégy. Porosty jsou hustě až mezernatě
zapojené, většinou dvouvrstevné se zastoupením monokarpických druhů (Daucus carota
subsp. carota, Echium vulgare, Picris hieracioides) a ruderálních druhů (Artemisia vulgaris,
Solidago canadensis, Cichorium intybus subsp. intybus, Cirsium arvense, Melilotus
officinalis, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara). Hojně se také uplatňují luční dvouděložné
byliny (Achillea millefolium agg., Crepis biennis, Medicago lupulina, Pastinaca sativa s. lat.),
trávy (Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Elytrigia
repens, Poa compressa, P. trivialis), některé jednoleté ruderální druhy (Conyza canadensis,
Oenothera biennis, Lactuca serriola, Erigeron annuus agg., Tripleurospermum inodorum)
a také druhy sešlapávaných půd (Lolium perenne, Plantago major subsp. major, Trifolium
repens).
Na zastíněných antropogenních ploškách, které jsou bohaté na humózní látky,
zaznamenáme především nitrofilní dvouleté a víceleté byliny ze svazu Arction lappae
(Cirsium arvense, Arctium lappa, A. tomentosum, Ballota nigra, Lamium album, Rumex
obtusifolius, Anthriscus sylvestris, Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat.).
Většina těchto druhů osidluje stanoviště s různými vlhkostními podmínkami, vyznačuje se
dobrou konkurenční schopností a širokou ekologickou amplitudou. Dále jsou zastoupeny
trávy (Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata,
Elytrigia repens) a některé běžné luční dvouděložné byliny jako např. Geranium pratense,
Ranunculus repens, Taraxacum sect. Ruderalia, Veronica chamaedrys agg. aj. Nezpevněné
cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním travnatým pásem
jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace vytrvalé travinné
vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago major subsp.
major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum aviculare agg.)
a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Agrostis stolonifera, Achillea
millefolium agg., Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, Poa pratensis aj.
Na lesních cestách tvoří společenstvo travnatého středu a lemů nízké rozvolněné porosty
s převahou hemikryptofytů, které dobře snášejí, sešlap z asociace Prunello vulgarisRanunculetum repentis. Na silněji narušovaných stanovištích je poměrně hojná Juncus
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tenuis, Trifolium repens, Plantago major, Poa annua subsp. annua, Lolium perenne, Agrostis
stolonifera. Na méně často přejížděných cestách zaznamenáme Prunella vulgaris, Agrostis
capillaris, Leontodon autumnalis, Centaurea jacea agg., Tanacetum vulgare, Hypericum
perforatum. Pravidelně zaznamenáme i Ranunculus repens, Plantago uliginosa, Mentha
longifolia, Juncus effusus, J. conglomeratus, Potentilla anserina.
Trvalé travinobylinné porosty v zájmovém území svým floristickým složením odpovídají různě
degradovaným fázím svazům Cynosurion cristati a Arrhenatherion elatioris bez výraznějších
diagnostických druhů. Pro pastviny (biotop T1.3 Poháňkové pastviny, svaz Cynosurion
cristati) je charakteristická skupina druhů jako Leontodon autumnalis, Trifolium pratense
s. lat., T. repens. Dále se ve druhové skladbě uplatňují méně náročné mezofilní druhy trav
nižšího vzrůstu s širokou cenologickou amplitudou (Agrostis capillaris, Anthoxanthum
odoratum, Luzula campestris agg., Festuca rubra agg., F. pratensis, Lolium perenne, Poa
pratensis), z bylin druhy snášející pravidelné sešlapávání jako Achillea millefolium agg.,
Bellis perennis, Plantago lanceolata, Taraxacum sect. Ruderalia, rod Alchemilla spp.,
Cerastium holosteoides subsp. triviale, Veronica chamaedrys agg., Leontodon hispidus
subsp. hispidus, Prunella vulgaris). Zvýšený přísun živin v podobě výkalů pasených zvířat,
podporují na pastvinách v zájmovém území šíření Rumex obtusifolius a Urtica dioica.
V lučních fytocenózách (biotop X5 Intenzivně obhospodařované louky) tvoří dominantu
vysokostébelné trávy dosahující výšky až 1 m a pokryvností dvojvrstevného bylinného patra
zpravidla 80–100%. Ráz porostu určují zejména trávy Alopecurus pratensis, Arrhenatherum
elatius subsp. elatius, Lolium perenne, L. multiflorum, Dactylis glomerata, Festuca rubra
agg., Poa pratensis a dvouděložné byliny Achillea millefolium agg., Cerastium holosteoides
subsp. triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Leontodon autumnalis,
Pastinaca sativa s. lat., pampelišky ze skupiny Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium
pratense s. lat., T. repens, Veronica chamaedrys agg. a několik dalších nitrofilních
a synantropních druhů (Artemisia vulgaris, Potentilla anserina, Cirsium arvense, Tanacetum
vulgare, Rumex obtusifolius).
Z botanického hlediska jsou významnější druhově bohatší travinobylinné porosty (biotop
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, svaz Arrhenatherion elatioris s celkovou pokryvností 90–
100% dosahující výšky 60–80 cm). Dominantami a subdominantami, které určují ráz porostu,
jsou zejména druhy svazu Arrhenatherion elatioris (Achillea millefolium agg., Arrhenatherum
elatius subsp. elatius, Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Campanula patula,
Centaurea jacea agg., Cerastium holosteoides subsp. triviale, Crepis biennis, Dactylis
glomerata, Heracleum sphondylium s. lat., Galium mollugo agg., Geranium pratense, Knautia
arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare agg., Leontodon spp., Medicago
lupulina, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus spp., Rumex acetosa, Stellaria
graminea, Trisetum flavescens, Trifolium pratense s. lat., Vicia cracca, Veronica chamaedrys
agg., pampelišky ze skupiny Taraxacum sect. Ruderalia), které zaznamenáme v údolí
Kojovec a v údolí vodního toku Hluboček (červená varianta). V blízkosti vodních toků
a v depresích se zvýšenou hladinou podzemní vody dosahují vyššího zastoupení vlhkomilné
druhy Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Cirsium spp., Chaerophyllum hirsutum,
Poa palustris subsp. palustris, Deschampsia cespitosa aj. (biotop T1.5 Vlhké pcháčové
louky, svaz Calthion palustris). Podél Třebovky zaznamenáme vlhké louky s dominantní
Alopecurus pratensis vytvářející koncem jara před první sečí dosti husté porosty
s pokryvností blízkou 100 %. Porosty mají vyšší zastoupení Ranunculus acris, který tvoří
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nápadný žlutý aspekt před sečí. Ve druhé fázi sezonního vývoje (mezi první sečí a otavou)
se v porostech výrazně uplatňují širokolisté byliny Geranium pratense, Sanguisorba
officinalis, Symphytum officinale. Indikačně významnou skupinou jsou druhy vázané
na narušovaná vlhká stanoviště (Agrostis stolonifera, Carex hirta, Elytrigia repens, Glechoma
hederacea, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens, Taraxacum sect. Ruderalia).
S postupným rozvojem jednotlivých dominant můžeme během sezony zaznamenat
rozdílnost v patrovitosti porostů.
Niva Třebovky v dosahu trasy záměru (v km 2,0–3,5) nemá v tomto úseku vyvinutý dřevinný
břehový porost (biotop X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace).
Pouze pomístně zaznamenáme Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. Bylinné břehové porosty
tvoří mozaika travinobylinných porostů – biotop T1.4, T1.1 a X5 (viz výše). Botanicky
zajímavější lokality však tvoří navazující lesní komplexy ve svahu (biotop L4 Suťové lesy),
kde v jarním aspektu zaznamenáme Geum urbanum, Lathyrus vernus, Pulmonaria
officinalis, Anemone nemorosa, Galium odoratum, Convallaria majalis, Dentaria bulbifera,
Gagea lutea, Ficaria verna subsp. bulbifera, Paris quadrifolia, Primula elatior. Z dalších
druhů, které mají optimum v letním a podzimním období byly na lokalitě zaznamenány
Campanula trachelium, Carex pilosa, Galium aparine agg., Fragaria vesca, Glechoma
hederacea, Dryopteris filix-mas, Polygonatum verticillatum, Senecio ovatus, Maianthemum
bifolium, Milium effusum, Ranunculus repens, Veronica chamaedrys agg. Ve stromovém
patře je zastoupený Carpinus betulus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Quercus petraea,
Q. robur. Keřové patro tvoří Coryllus avellana, Prunus padus subsp. padus, Sambucus nigra,
S. racemosa.
V km 2,444 (červená a modrá varianta) překračuje trasa přeložky I/14 údolí Kojovec mostním
objektem délky 170 m. V údolí Hluboček (km 3,644) je v obou variantách situován další
mostní objekt v délce 370 m. V těchto úsecích zaznamenáme mozaiku přírodě blízkých
biotopů T1.1, T1.3, T1.5 (charakteristiky – viz výše), rozvolněné křovinaté partie (biotop K3
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, svaz Berberidion) tvořené druhy Crataegus spp., Rosa
spp., Prunus spinosa, Euonymus europaea, Sambucus nigra, Malus domestica, Cornus
sanguinea subsp. sanguinea. Z lián jsou nejčastěji přítomny Humulus lupulus a Rubus spp.
Bylinné patro je na výslunných plochách zastoupeno mezofilními až teplomilnými druhy
suchých strání (Galium verum agg., Euphorbia cyparissias, Cerastium arvense subsp.
arvense, Taraxacum sect. Ruderalia, Agrimonia eupatoria, Convolvulus arvensis, Thlaspi
arvense, Fragaria viridis, Anthoxanthum odoratum, Sanguisorba minor, Carlina acaulis
subsp. acaulis, Lotus corniculatus, Plantago media agg., Trisetum flavescens, Festuca ovina
s. lat., Thymus pulegioides, Trifolium medium), které se pomístně střídají s narůstající
biomasou Calamagrostis epigejos, Cirsium arvense, Urtica dioica, Heracleum sphondylium
s. lat., Pastinaca sativa s. lat., Dactylis glomerata. Lesní porosty, které můžeme zařadit
ke svazu Carpinion betuli (biotop L3.1 Hercynské dubohabřiny). Jsou tvořeny zpravidla dvou
až třípatrovými fytocenózami s Quercus petraea, Tilia cordata, Fagus sylvatica a vysázenými
Picea abies, Larix decidua, ve vlhčích partiích s Carpinus betulus. Listnáče stromového patra
jsou také nejčastější složkou druhově pestrého patra keřového (Corylus avellana, Sambucus
nigra, S. racemosa, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Prunus spp., Lonicera xylosteum).
Fyziognomii bylinného patra udává v jarním aspektu Dentaria bulbifera a Anemone
nemorosa, Carex pilosa, později samotná ostřice a v menším zastoupení i mezofilní hájové
druhy svazové, řádové a třídní (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Campanula
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rapunculoides, Carex brizoides, Circaea lutetiana, Asarum europaeum, Hieracium murorum,
Melica nutans, Paris quadrifolia, Poa nemoralis s. lat., Impatiens noli-tangere, Stellaria
nemorum).
V údolí Kojovec kříží červená a modrá varianta mostním objektem také bezejmenný
pravostranný přítok Třebovky, který je směrově i spádově upravený. Vytváří úzkou nivu
pomístně s Alnus glutinosa, Salix spp., Betula pendula, Sambucus nigra, Crataegus spp.,
Prunus padus subsp. padus. V bylinném patře se v jarním aspektu uplatňují druhy jako
Ficaria verna subsp. bulbifera, Anemone nemorosa, Stellaria holostea, v létě převažuje
narostlá biomasa Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Carex brizoides,
Chaerophyllum hirsutum, Ch. aromaticum, Symphytum officinale, Cirsium oleraceum,
C. arvense, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Prunella vulgaris, Dactylis glomerata,
Geranium pratense, Poa trivialis (biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy v mozaice
s biotopem X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace).
Údolím Hluboček protéká vodní tok Hluboček (biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy),
jehož břehová vegetace je velmi různorodá a uplatňují se zde druhy různých ekologických
nároků (v závislosti na vzdálenosti od vodní hladiny od hydrofilních až mezofilní druhy).
Fyziognomii dřevinného patra určují Alnus glutinosa, Salix spp., Fraxinus excelsior, Acer
spp., Prunus avium, P. padus subsp. padus, Betula pendula, Tilia cordata, Quercus robur,
Viburnum opulus, Euonymus europaea, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Crataegus
spp., Sambucus nigra. Bylinný podrost dřevinného porostu tvoří Angelica sylvestris, Ficaria
verna subsp. bulbifera, Lysimachia vulgaris, Artemisia vulgaris, Galium aparine agg.,
Stellaria nemorum, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Urtica dioica, Campanula
trachelium, Carex brizoides, Galeobdolon luteum, Galium aparine agg., Geum urbanum,
Glechoma hederacea, Milium effusum, Poa nemoralis s. lat., Pulmonaria obscura a popínavé
liány (Humulus lupulus, Rubus spp., Convolvulus arvensis).
Přibližně v km 5,5 (červená a modrá varianta) a následně v km 6,784 (modrá varianta)
se posuzované trasy přeložky I/14 dostávají do kolize s mozaikou biotopů silně ovlivněných
člověkem (biotop X1 Urbanizovaná území, X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty,
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty, X8 Křoviny s ruderálními
a nepůvodními druhy), s biotopy T1.1, T.5 a K3 (viz výše). Ve X biotopech zaznamenáme
zejména kultivary ovocných dřevin (Malus domestica, Prunus spp., Pyrus communis)
a výsadby rozmanitých nepůvodních druhů rostlin (Aster spp., Chamaecyparis spp.,
Cortaderia selloana, Dianthus plumarius hybride, Echinocystis lobata, Helianthus annuus,
Fortsythia x intermedia, Miscanthus sinensis, Picea pungens, Pinus mugo, Thuja
occidentalis, Salix x erythroflexuosa, Spiraea spp., Symphoricarpos albus, Rhus hirta aj.),
které v zájmovém území pomístně na neudržovaných plochách zplaňují. Často zde
zaznamenáme i nízké až středně vysoké mezofilní trávníky, které jsou opakovaně sečeny
vícekrát během roku. Jedná se o krátkostébelné až středně vysoké porosty, které ve své
typické podobě dosahují 10–15 cm (při nižší intenzitě sečení může mít výška porostu
i několik desítek centimetrů). Trávníky jsou druhově velmi chudé a strukturně velmi
uniformní. V průměru jsou hodně produktivní, ale jejich stabilita je velmi nízká. Tvoří
je vyseté druhy trav jako Lolium perenne, Festuca rubra s. lat., Agrostis capillaris,
A. stolonifera, Poa pratensis, P. annua subsp. annua. Biomasu kromě již zmíněných tvoří
dále Cerastium holosteoides subsp. triviale, Dactylis glomerata, Plantago major subsp.
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major, Bellis perennis, Prunella vulgaris, Potentilla reptans, P. anserina, Veronica
chamaedrys agg., Taraxacum sect. Ruderalia, Leontodon spp.
Ve staničení km 6,975 (červená varianta) a km 7,433 (modrá varianta) kříží trasa přeložky
I/14 ekosystém vodního toku Třebovka (biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy) mostním
objektem délky 400 m (červená varianta) a mostním objektem délky 360 m. V tomto
zarostlém úseku představuje relativně zachovalou a funkční nivu s charakteristickou
vegetací. Na březích zaznamenáme dřevinnou vegetaci roztroušeně až hojně. Jedná se
o náletové stromy a keře (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Alnus
glutinosa, Salix caprea, Tilia cordata, Carpinus betulus, Cornus sanguinea subsp. sanguinea,
Frangula alnus, Euonymus europaea, Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus
laevigata, Prunus padus subsp. padus, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia), které vytvářejí
v širším pásu nivu kolem vodního toku. V bylinném patře v jarním aspektu můžeme
registrovat druhy jako Ficaria verna subsp. bulbifera, Adoxa moschatellina, Glechoma
hederacea, doplněné o Corydalis cava, Anemone nemorosa, Caltha palustris s. lat., Lamium
maculatum, Cardamine amara subsp. amara, Circaea lutetiana, Alliaria petiolata. Na konci
jara a přes léto následně převládají z vyšších rostlin především nitrofyty a sciofyty z důvodu
nižší světelné intenzity (Impatiens parviflora, Festuca gigantea, Carex acuta, C. acutiformis,
Aegopodium podagraria, Galium aparine agg., Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum,
Lathraea squamaria subsp. squamaria, Lycopus europaeus, Rubus spp., Ranunculus
repens, Chaerophyllum hirsutum, Ch. aromaticum, Crepis paludosa, Sanicula europaea,
Stellaria nemorum, S. media, Urtica dioica, Geranium robertianum, Dryopteris dilatata,
Anthriscus sylvestris, Stachys sylvatica).
V úseku km 7,175 (červená varianta) a km 7,571 (modrá varianta) se trasa přeložky I/14
napojuje do stopy stávající silnice I/14. Následně v km 10,701 (červená varianta) se trasa
kříží se stávající silnicí I/14 a v km 12,918 se silnicí III/35848. Trasa přeložky I/14 se v km
12,836 (modrá varianta) napojuje do stopy stávající silnice III/35846 a v km 12,963 se kříží
se silnicí III/35848. Při okrajích silničního tělesa I/14 (biotop X6 Antropogenní plochy
se sporadickou vegetací mimo sídla) zaznamenáme sporadickou druhově chudou vegetaci
s velmi jednoduchou strukturou a převahou malé skupiny přizpůsobených druhů, které patří
převážně mezi ruderální (R-stratégové) a ruderálně-strestolerantní (RS-stratégové) stratégy
z třídy Polygono arenastri-Poëtea annuae s dominujícím Polygonum aviculare agg., který
vytváří kobercovité, mezernaté porosty v typické poléhavé formě. S vyšší stálostí jsou
zastoupeny běžné druhy sešlapávaných míst jako Poa annua subsp. annua, Plantago major
subsp. major, většinou nekvetoucí Lolium perenne a Taraxacum sect. Ruderalia s druhy
jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea millefolium agg., Trifolium repens,
Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis, Festuca pratensis, Plantago lanceolata, Poa
pratensis aj.
Navazující travinobylinné linie (biotop X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní
porosty) jsou víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90–100%. Jedná se o antropicky
podmíněnou vegetaci, v jejímž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy
květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních
stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními
společenstvy. Ráz bylinného patra určují zejména trávy jako Calamagrostis epigejos,
Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Poa pratensis
a dvouděložné byliny Lactuca serriola, Tanacetum vulgare, Hypericum perforatum,
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Cichorium intybus subsp. intybus, Geranium pratense, Rumex acetosa. V nižší vrstvě
bylinného patra se uplatňují Potentilla reptans, Euphorbia cyparissias, Linaria vulgaris,
Cerastium holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia sepium, Veronica
chamaedrys agg. a Rubus spp. Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Daucus
carota subsp. carota, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca sativa s. lat., Aegopodium
podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Anthriscus sylvestris). Pokud jsou ekosystémy
bylinných linií pravidelně sečeny, určují ráz porostu Poa pratensis, Festuca rubra agg.,
F. pratensis, Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Centaurea jacea agg.,
Leucanthemum vulgare agg., Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa. Dactylis glomerata,
Alopecurus pratensis, Achillea millefolium agg., Cerastium holosteoides subsp. triviale,
Medicago lupulina, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., Vicia cracca,
Veronica chamaedrys agg. Travinobylinné linie jsou pomístně doplněné o vysázené
a náletové dřeviny (Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia cordata,
T. platyphyllos, Quercus robur, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Betula pendula, Populus
tremula, Salix caprea, S. fragilis, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, Sambucus nigra, Rosa
spp.). Společným znakem těchto vegetačních prvků je nižší světelná intenzita bylinného
patra, kde jsou z tohoto důvodu upřednostňovány především nitrofyty a sciofyty jako
Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Cirsium
arvense, Dactylis glomerata, Galium aparine agg., Geranium robertianum, Geum urbanum,
Rubus spp., Rumex obtusifolius, Urtica dioica (X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní
porosty).
V km 9,486 trasa přeložky I/14 (červená varianta) přemosťuje Zádolský potok (biotop L2.2
Údolní jasanovo-olšové luhy v mozaice s biotopem L.3.1 Hercynské dubohabřiny). V potoční
nivě se vyskytují kvalitní údolní jasanovo-olšové luhy s dominancí Alnus glutinosa,
v podrostu s výskytem Leucojum vernum. Dobře vyvinuto je patro keřové s Frangula alnus,
Prunus padus subsp. padus a Viburnum opulus. Pro bylinné patro jsou charakteristické
nitrofyty Humulus lupulus, Rubus caesius agg., Urtica dioica. Hojně se vyskytují druhy
pcháčových luk, např. Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, časté
jsou hygrofilní i mezofilní lesní druhy. Ve stromovém patře biotopu L3.1 obvykle dominuje
Carpinus betulus, přimíšen je Fagus sylvatica, Quercus robur, často i Pinus sylvestris
a Picea abies, v keřovém patře Viburnum opulus, Lonicera xylosteum, Corylus avellana,
Prunus avium. Bylinné patro je druhově pestré s Hepatica nobilis, Primula elatior, Lilium
martagon, Polygonatum multiflorum, Anemone nemorosa, Mercurialis perennis, Actaea
spicata, Brachypodium sylvaticum.
Další přemostění se nachází v km 13,5 (červená varianta) mostním objektem o délce 540 m.
V tomto úseku přeložky I/14 je navržen most přes jihozápadní část vodní plochy VN Hvězda
a Hvězdička, v nivě Nového potoka. Rybníky jsou významné jako hnízdní a především
tahová ornitologická lokalita s hojným výskytem obojživelníků a přirozených mokřadních
biotopů Opatovské rybniční soustavy.
Samotná vodní plocha intenzivně obhospodařovaného rybníka, a v rámci revitalizačních
opatření vybudovaný rybníček Hvězdička, tvoří biotop X14 Vodní toky a nádrže bez
ochranářsky významné vegetace. Na břehy VN Hvězda navazují v tomto úseku porosty
vysokých ostřic ze svazu Magno-Caricion elatae (biotop M1.7 Vegetace vysokých ostřic),
především v mozaice s nepřírodním biotopem X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla,
ochranářsky významné porosty, vzhledem k výrazné degradaci a vyššímu stupni eutrofizace
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vody a intenzivnímu chovu ryb (amur bílý). Z druhů zde zaznamenáme Carex vesicaria,
C. acutiformis, C. acuta, C. nigra, Calamagrostis canescens, Phalaris arundinacea,
Phragmites australis, Lycopus europaeus, Peucedanum palustre aj. Dřevinný břehový porost
tvoří Alnus glutinosa a Populus x canadensis s hojným výskytem epifytického Viscum album
subsp. album. Břehy revitalizovaného rybníčka Hvězdička tvoří porost Typha latifolia,
Phragmites australis, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Lemna minor, Phalaris
arundinacea aj. (biotop M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod).

Floristický seznam zjištěných vyšších cévnatých rostlin v zájmovém území
Latinské jméno taxonu

České jméno taxonu
javor mléč
javor klen
samorostlík klasnatý
pižmovka mošusová
bršlice kozí noha
jírovec maďal
tetlucha kozí pysk
řepík lékařský
psineček obecný
psineček veliký
psineček výběžkatý
řebříček obecný
řebříček bertrám
zběhovec plazivý
kontryhel třpytivý
kontryhel pastvinný
kontryhel vroubkovaný
kontryhel ostrolaločný
žabník jitrocelový
česnáček lékařský
česnek medvědí
olše lepkavá
olše šedá
psárka plavá
psárka luční
laskavec ohnutý
drchnička rolní
sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá
děhel lesní
tomka vonná
kerblík lesní
chundelka metlice
huseníček rolní
lopuch větší

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Actaea spicata
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Achillea millefolium agg.
Achillea ptarmica
Ajuga reptans
Alchemilla micans
Alchemilla monticola
Alchemilla subcrenata
Alchemilla vulgaris agg.
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Allium ursinum
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus aequalis
Alopecurus pratensis
Amaranthus retroflexus
Anagallis arvensis
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Apera spica-venti
Arabidopsis thaliana
Arctium lappa
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Ochrana/
ohrožení

C4a

Latinské jméno taxonu

+
+

+

České jméno taxonu
lopuch plstnatý
křen selský
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
kopytník evropský
hvězdnice novoanglická
hvězdice novobelgická
kozinec sladkolistý
papratka samičí
lebeda rozkladitá
oves hluchý
oves setý
metlička křivolaká
ovsíř pýřitý
měrnice černá
lakušník vodní
sedmikráska obecná
bukvice lékařská
bříza bělokorá
dvouzubec nicí
dvouzubec černoplodý
dvouzubec trojdílný
rdesno hadí kořen
válečka lesní
brukev řepka
třeslice prostřední
sveřep Benekenův
sveřep vzpřímený
sveřep bezbranný
rukevník východní
třtina rákosovitá
třtina šedavá
třtina křovištní
hvězdoš jarní
vřes obecný
blatouch bahenní
opletník plotní
zvonek rozkladitý
zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý
zvonek okrouhlolistý
zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice hořká
řeřišnice křivolaká
řeřišnice luční

Arctium tomentosum
Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius subsp. elatius
Artemisia vulgaris
Asarum europaeum
Aster novae-angliae
Aster novi-belgii
Astragalus glycyphyllos
Athyrium filix-femina
Atriplex patula
Avena fatua
Avena sativa
Avenella flexuosa
Avenula pubescens
Ballota nigra
Batrachium aquatile
Bellis perennis
Betonica officinalis
Betula pendula
Bidens cernua
Bidens frondosa
Bidens tripartita
Bistorta major
Brachypodium sylvaticum
Brassica napus
Briza media
Bromus benekenii
Bromus erectus
Bromus inermis
Bunias orientalis
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Callitriche palustris
Calluna vulgaris
Caltha palustris s. lat.
Calystegia sepium
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara subsp. amara
Cardamine flexuosa
Cardamine pratensis
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

České jméno taxonu
vesnovka obecná
bodlák obecný
bodlák kadeřavý
ostřice štíhlá
ostřice ostrá
ostřice třeslicovitá
ostřice šedavá
ostřice jarní
ostřice skloněná
ostřice prstnatá
ostřice prodloužená
ostřice chabá
ostřice srstnatá
ostřice obecná
ostřice zaječí
ostřice bledavá
ostřice prosová
ostřice chlupatá
ostřice kulkonosná
ostřice řídkoklasá
ostřice zobánkatá
ostřice lesní
ostřice plstnatá
ostřice měchýřkatá
ostřice liščí
pupava bezlodyžná
habr obecný
kmín kořenný
chrpa luční
rožec rolní
rožec obecný luční
růžkatec ostnitý
čekanka obecná
čarovník pařížský
pcháč oset
pcháč šedý
pcháč zelinný
pcháč bahenní
pcháč potoční
pcháč obecný
klinopád obecný
ocún jesenní
konvalinka vonná
svlačec rolní
turanka kanadská
svída krvavá

Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex brizoides
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex demissa
Carex digitata
Carex elongata
Carex flacca
Carex hirta
Carex nigra
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Carex pilosa
Carex pilulifera
Carex remota
Carex rostrata
Carex sylvatica
Carex tomentosa
Carex vesicaria
Carex vulpina
Carlina acaulis
Carpinus betulus
Carum carvi
Centaurea jacea agg.
Cerastium arvense subsp. arvense
Cerastium holosteoides subsp. triviale
Ceratophyllum demersum
Cichorium intybus subsp. intybus
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium canum
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium rivulare
Cirsium vulgare
Clinopodium vulgare
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Cornus sanguinea subsp. sanguinea
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

České jméno taxonu

+

Cortaderia selloana
Corydalis cava
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crataegus x macrocarpa
Crepis biennis
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Cucumis spp.
Cuscuta europaea
Cynosurus cristatus
Cystopteris fragilis
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Daucus carota subsp. carota

+

Delphinium skupina Belladonna

kortaderie dvoudomá
dymnivka dutá
líska obecná
hloh obecný
hloh jednosemenný
hloh velkoplodý
škarda dvouletá
škarda bahenní
svízelka lysá
svízelka chlupatá
meloun, okurka
kokotice evropská
poháňka hřebenitá
puchýřník křehký
srha laločnatá
srha hajní
mrkev obecná
stračka kulturní formy
kříženců
kyčelnice cibulkonosná
úhorník mnohodílný
metlice trsnatá
hvozdík kropenatý
hvozdík
štětka planá
kapraď osténkatá
kapraď rozložená
kapraď samec
štětinec laločnatý
ježatka kuří noha
hadinec obecný
bahnička jehlovitá
bahnička mokřadní
vodní mor kanadský
pýrovník psí
pýr plazivý
vrbovka úzkolistá
vrbovka chlupatá
vrbovka horská
vrbovka růžová
vrbovka čtyřhranná
přeslička rolní
přeslička poříční
přeslička bahenní
přeslička lesní
turan ostrý

+

Dentaria bulbifera
Descurainia sophia
Deschampsia cespitosa
Dianthus deltoides
Dianthus plumarius hybride
Dipsacus fullonum
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Echinocystis lobata
Echinochloa crus-galli
Echium vulgare
Eleocharis acicularis
Eleocharis palustris
Elodea canadensis
Elymus caninus
Elytrigia repens
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum
Epilobium roseum
Epilobium tetragonum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum
Erigeron acris agg.
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

+

+

České jméno taxonu
turan roční pravý
osívka jarní
trýzel malokvětý
brslen evropský
sadec konopáč
pryšec chvojka
pryšec sladký
pryšec kolovratec
buk lesní
opletka obecná
kostřava lesní
kostřava obrovská
kostřava ovčí
kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní hlíznatý
tužebník jilmový
zlatice prostřední
jahodník truskavec
jahodník obecný
jahodník trávnice
krušina olšová
jasan ztepilý
řebčík královský
křivatec žlutý
pitulník postříbřený
pitulník žlutý
pitulník horský
konopice pýřitá
konopice polní
pěťour maloúborný
pěťour srstnatý
svízel bílý
svízel přítula
svízel povázka
svízel vonný
svízel bahenní
svízel Schultesův
svízel lesní
svízel slatinný
svízel syřišťový
kručinka barvířská
kakost dlanitosečný
kakost hnědočervený
kakost luční
kakost pyrenejský

Erigeron annuus agg.
Erophila verna
Erysimum cheiranthoides
Euonymus europaea
Eupatorium cannabinum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis
Euphorbia helioscopia
Fagus sylvatica
Fallopia convolvulus
Festuca altissima
Festuca gigantea
Festuca ovina s. lat.
Festuca pratensis
Festuca rubra agg.
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Fortsythia x intermedia
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fritillaria imperialis
Gagea lutea
Galeobdolon argentatum
Galeobdolon luteum
Galeobdolon montanum
Galeopsis pubescens
Galeopsis tetrahit
Galinsoga parviflora
Galinsoga quadriradiata
Galium album
Galium aparine agg.
Galium mollugo agg.
Galium odoratum
Galium palustre
Galium schultesii
Galium sylvaticum
Galium uliginosum
Galium verum agg.
Genista tinctoria
Geranium dissectum
Geranium phaeum
Geranium pratense
Geranium pyrenaicum
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

+
+

+
+

České jméno taxonu
kakost smrdutý
kuklík potoční
kuklík městský
popenec obecný
zblochan vzplývavý
zblochan vodní
protěž bažinná
bukovník kapraďovitý
břečťan popínavý
slunečnice rolní
topinambur hlíznatý
denivka plavá
jaterník podléška
bolševník obecný
průtržník lysý
jestřábník hladký
jestřábník Lachenalův
jestřábník zední
jestřábník savojský
jestřábník okoličnatý
medyněk vlnatý
medyněk měkký
ječmenka evropská
bohyška jitrocelová
chmel otáčivý
rozchodník velký
třezalka skvrnitá
třezalka tečkovaná
prasetník kořenatý
krabilice zápašná
krabilice chlupatá
cypřišek Lawsonův
cypřišek hrachonosný
vlaštovičník větší
merlík bílý
merlík fíkolistý
merlík sivý
merlík mnohosemenný
merlík tuhý
merlík švédský
mokrýš střídavolistý
netýkavka žláznatá
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
oman vrbolistý
kosatec žlutý

Geranium robertianum
Geum rivale
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Gnaphalium uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Hedera helix
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Hemerocallis fulva
Hepatica nobilis
Heracleum sphondylium
Herniaria glabra
Hieracium laevigatum
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Hieracium umbellatum
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hordelymus europaeus
Hosta plantaginea
Humulus lupulus
Hylotelephium maximum
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum hirsutum
Chamaecyparis lawsoniana
Chamaecyparis pisifera
Chelidonium majus
Chenopodium album agg.
Chenopodium ficifolium
Chenopodium glaucum
Chenopodium polyspermum
Chenopodium strictum
Chenopodium suecicum
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Inula salicina
Iris pseudacorus
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

České jméno taxonu

Juncus articulatus
Juncus bufonius agg.
Juncus bulbosus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus tenuis
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium maculatum
Lapsana communis
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lathyrus vernus
Lemna minor
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus subsp. hispidus
Leucanthemum vulgare agg.

sítina článkovaná
sítina žabí
sítina cibulkatá
sítina klubkatá
sítina rozkladitá
sítina sivá
sítina tenká
chrastavec rolní
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka objímavá
hluchavka skvrnitá
kapustka obecná
modřín opadavý
hrachor luční
hrachor jarní
okřehek menší
máchelka podzimní
máchelka srstnatá pravá
kopretina bílá

Leucojum vernum

bledule jarní

Ligustrum vulgare

ptačí zob obecný

Lilium martagon

lilie zlatohlavá

Linaria vulgaris
Linum catharticum
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lonicera nigra

lnice květel
len počistivý
jílek mnohokvětý
jílek vytrvalý
zimolez černý
zimolez obecný, zimolez
pýřitý
štírovník růžkatý
štírovník bažinný
lupina mnoholistá
bika ladní
bika bělavá
bika mnohokvětá
bika chlupatá
karbinec evropský
kohoutek luční
vrbina hajní
vrbina penízková
vrbina obecná
kyprej vrbice
pstroček dvoulistý
jabloň domácí

Lonicera xylosteum

+

Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Lupinus polyphyllus
Luzula campestris agg.
Luzula luzuloides
Luzula multiflora
Luzula pilosa
Lycopus europaeus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nemorum
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Malus domestica
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Ochrana/
ohrožení

§3
C3 (C3)
§3
C4a (C4a)

Latinské jméno taxonu

+

České jméno taxonu
sléz pižmový
sléz přehlížený
heřmánek terčovitý
heřmánek pravý
tolice dětelová
tolice setá
černýš hajní
strdivka nicí
strdivka jednokvětá
komonice lékařská
máta rolní
máta dlouholistá
bažanka vytrvalá
pšeníčko rozkladité
ozdobnice čínská
mateřka trojžilná
bezkolenec rákosovitý
bezkolenec modrý
mléčka zední
pomněnka rolní
pomněnka hajní
pomněnka bahenní
volnokvětá
pomněnka drobnokvětá
pomněnka lesní
křehkýš vodní
halucha vodní
pupalka dvouletá
šťavel kyselý
mák setý
vraní oko čtyřlisté
pastinák setý
rdesno obojživelné
rdesno peprník
rdesno blešník
rdesno řídkokvěté
devětsil bílý
devětsil lékařský
smldník bahenní
svazenka vratičolistá
chrastice rákosovitá
bojínek luční
rákos obecný
zvonečník klasnatý
smrk ztepilý
smrk pichlavý

Malva moschata
Malva neglecta
Matricaria discoidea
Matricaria recutita
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melampyrum nemorosum
Melica nutans
Melica uniflora
Melilotus officinalis
Mentha arvensis
Mentha longifolia
Mercurialis perennis
Milium effusum
Miscanthus sinensis
Moehringia trinervia
Molinia arundinacea
Molinia caerulea
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosotis nemorosa
Myosotis palustris subsp. laxiflora

+

+

+

Myosotis stricta
Myosotis sylvatica
Myosoton aquaticum
Oenanthe aquatica
Oenothera biennis
Oxalis acetosella
Papaver somniferum
Paris quadrifolia
Pastinaca sativa s. lat.
Persicaria amphibia
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Persicaria mitis
Petasites albus
Petasites hybridus
Peucedanum palustre
Phacelia tanacetifolia
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Phyteuma spicatum
Picea abies
Picea pungens
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

+

+

+
+

+

České jméno taxonu
hořčík jestřábníkovitý
bedrník větší
bedrník obecný
borovice kleč
borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
jitrocel prostřední
jitrocel chudokvětý
lipnice roční
lipnice smáčknutá
lipnice hajní
lipnice bahenní
lipnice luční
lipnice obecná
kokořík mnohokvětý
kokořík přeslenitý
truskavec ptačí
topol osika
topol kanadský
rdest Berchtoldův
rdest kadeřavý
rdest vzplývavý
rdest hřebenitý
mochna husí
mochna nátržník
mochna plazivá
mochna jarní
věsenka nachová
prvosenka vyšší
černohlávek obecný
třešeň ptačí
slivoň švestka
střemcha obecná
trnka obecná
plicník tmavý
plicník lékařský
hrušeň obecná
dub zimní
dub letní
pryskyřník prudký
pryskyřník zlatožlutý
pryskyřník plamének
pryskyřník kosmatý
pryskyřník plazivý
pryskyřník lítý

Picris hieracioides
Pimpinella major
Pimpinella saxifraga
Pinus mugo
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major subsp. major
Plantago media agg.
Plantago uliginosa
Poa annua subsp. annua
Poa compressa
Poa nemoralis s. lat.
Poa palustris subsp. palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum
Polygonatum verticillatum
Polygonum aviculare agg
Populus tremula
Populus x canadensis
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton crispus
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potentilla anserina
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Potentilla tabernaemontani
Prenanthes purpurea
Primula elatior
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus padus subsp. padus
Prunus spinosa
Pulmonaria obscura
Pulmonaria officinalis
Pyrus communis
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus flammula
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

+

+
+

+

České jméno taxonu
ředkev ohnice
křídlatka japonská
řešetlák počistivý
kokrhel menší
škumpa orobincová
rybíz červený
srstka angrešt
rukev bažinná
růže šípková
růže šípková křovištní
růže podhorská pravá
růže podhorská pašípková
ostružiník ježiník
ostružník křovitý
ostružiník maliník
šťovík kyselý
šťovík kadeřavý
šťovík přímořský
šťovík tupolistý
šťovík rozvětvený
šípatka střelolistá
vrba bílá
vrba ušatá
vrba jíva
vrba popelavá
vrba křehká
vrba pětimužná
vrba nachová
vrba trojmužná
vrba košíkářská
vrba červenokřivolaká
bez černý
bez červený
krvavec menší
krvavec toten
žindava evropská
mydlice lékařská
lomikámen zrnatý
skřípina lesní
krtičník hlíznatý
šišák vroubkovaný
čičorka pestrá
starček Fuchsův
starček lepkavý
silenka dvoudomá
silenka širolistá bílá

Raphanus raphanistrum
Reynoutria japonica
Rhamnus cathartica
Rhinanthus minor
Rhus hirta
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rorippa palustris
Rosa canina agg.
Rosa canina subsp. corymbifera
Rosa dumalis subsp. dumalis
Rosa dumalis subsp. subcanina
Rubus caesius agg.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex crispus
Rumex maritimus
Rumex obtusifolius
Rumex thyrsiflorus
Sagittaria sagittifolia
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Salix x erythroflexuosa
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba minor
Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea
Saponaria officinalis
Saxifraga granulata
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Securigera varia
Senecio ovatus
Senecio viscosus
Silene dioica
Silene latifolia subsp. alba
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

České jméno taxonu
silenka nicí
silenka nadmutá
hulevník Loeselův
hulevník lékařský
badil úzkolistý
lilek potměchuť
zlatobýl kanadský
zlatobýl obrovský
mléč rolní
mléč drsný
mléč zelinný
jeřáb ptačí
zevar vzpřímený
zevar vzpřímený
přehlížený
tavolník japonský
tavolník Billardův
tavolník popelavý
tavolník van Houteův
závitka mnohokořenná
čistec bahenní
čistec lesní
ptačinec trávovitý
ptačinec velkokvětý
ptačinec prostřední
ptačinec hajní
čertkus luční
pámelník bílý
kostival lékařský
šeřík obecný
vratič obecný
pampelišky smetánky
tis červený
penízek rolní
zerav západní (túje)
mateřídouška vejčitá
lípa malolistá
lípa velkolistá
tořice japonská
kozí brada východní
jetel ladní
jetel pochybný
jetel zvrhlý
jetel inkarnát
jetel prostřední
jetel luční

Silene nutans
Silene vulgaris
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Sisyrinchium angustifolium
Solanum dulcamara
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia
Sparganium erectum
Sparganium erectum subsp. neglectum
+
+
+
+

+
+

Spiraea japonica
Spiraea x billardii
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'
Spiraea x van houttei
Spirodela polyrhiza
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Stellaria nemorum
Succisa pratensis
Symphoricarpos albus
Symphytum officinale
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Taxus baccata
Thlaspi arvense
Thuja occidentalis
Thymus pulegioides
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Torilis japonica
Tragopogon orientalis
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum
Trifolium medium
Trifolium pratense
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Ochrana/
ohrožení

Latinské jméno taxonu

+

České jméno taxonu

Ochrana/
ohrožení

jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
podběl lékařský
orobinec širokolistý
jilm drsný
kopřiva dvoudomá
brusnice borůvka
kozlík lékařský
divizna malokvětá
rozrazil rolní
rozrazil potoční
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
rozrazil perský
rozrazil lesklý
rozrazil douškolistý
kalina obecná
vikev ptačí
vikev chlupatá
vikev plotní
vikev lesní
barvínek menší
violka rolní
violka psí
violka vonná
violka lesní
jmelí bílé pravé
kukuřice setá

Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Trisetum flavescens
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulmus glabra
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Valeriana officinalis
Verbascum thapsus
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys agg.
Veronica officinalis
Veronica persica
Veronica polita
Veronica serpyllifolia
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vicia sylvatica
Vinca minor
Viola arvensis
Viola canina
Viola odorata
Viola reichenbachiana
Viscum album subsp. album
Zea mays

Použité zkratky
+

druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně zplaňující,
v zájmovém území vysázený

agg.

skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)

s. lat.

sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí

§3

ohrožený druh, kategorie ohrožení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

C3

ohrožený druh, ohrožené; ústup o 20–50%, kategorie ohrožení dle Grulicha (Grulich 2012)

(C3)

ohrožený druh, kategorie ohrožení dle Procházky (Procházka 2001)

C4a

vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené, kategorie ohrožení dle Grulicha
(Grulich 2012)

(C4a)

vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené, kategorie ohrožení
dle Procházky (Procházka 2001)
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Tabulka. Charakteristika a zhodnocení významnějších druhů v zájmovém území.
Latinské jméno
taxonu

Allium ursinum

České jméno
taxonu

česnek medvědí

Ochrana/
ohrožení

Charakteristika a zhodnocení
Výskyt po celém území ČR. Rozlišují se dva
u nás rostoucí poddruhy: A. u. subsp. ursinum
(květní stopky drsné) – rozšířený převážně
v Čechách, A. u. subsp. ucrainicum (květní
stopky hladké) – rozšířený spíše na Moravě.

C4a

Roste v listnatých lesích, hájích, bučinách
i luzích, na půdách vlhkých, slabě kyselých,
v pásmu od nížin až do hor (i v subalpínském
stupni). Kvete od dubna do června.
Roste ve vlhkých listnatých lesích, v lužních,
především v olšinách svazu Alnion incanae,
Ulmenion, dále ve společenstvech suťových lesů
svazů Tilio-Acerion, a okrajově v dubohabřinách
svazu Carpinion, a často také na vlhkých,
především podhorských, loukách a v bažinách
svazů Cardaminion amarae, Calthion.
Leucojum vernum

bledule jarní

V ČR se vyskytuje častěji především ve vyšších
polohách mezofytika a v oreofytiku, v termofytiku
pouze v lužních lesích. Chybí v Beskydech
a v Karpatech.

§3
C3 (C3)

Vyhovují ji hlubší, vlhké až mokré či dočasně
zbahnělé, živinami bohaté půdy s širokým
rozpětím půdní reakce a obsahu humusu.
Je významnou a nepřehlédnutelnou složkou
jarního aspektu podmáčených listnatých lesů.
Kvete od února do března.

Lilium martagon

lilie zlatohlavá

§3
C4a (C4a)

Roste obvykle ve světlých lesích, ve vyšších
polohách se nevyhýbá ani otevřeným loukám.
Upřednostňuje vápenec. Kvete od června do
července, plodem je tobolka.
V kultuře se pěstuje málo, rozrůstá se poměrně
pomalu. Dobře se hodí do přírodních partií
zahrad.

Shrnutí a závěr
Na základě podrobného botanického průzkumu, který probíhal ve vegetačním období roku
2014 a v jarním aspektu 2015, lze celkově konstatovat, že zájmové území představuje
mozaiku přírodních a antropogenních stanovišť. Bylo zaznamenáno celkem 519 taxonů
vyšších cévnatých rostlin. Z tohoto počtu byly podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (prováděcí
vyhláška) zjištěny 2 ohrožené druhy Leucojum vernum a Lilium martagon (§ 3). Podle
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Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR byl v zájmovém území zaznamenán
ohrožený druh, C3 (Leucojum vernum) a 2 vzácnější taxony vyžadující další pozornost –
méně ohrožené, C4a (Allium ursinum, Lilium martagon).
Z hlediska zastoupení typů biotopů lze konstatovat, že v zájmovém území se nacházejí
biotopy ovlivněné nebo vytvořené člověkem (X biotopy) s mírnou až silnou ruderalizací
a biotopy přírodního charakteru, které v trase přeložky I/14 nemají příliš reprezentativní
charakter vlivem antropogenní činnosti v oblasti.
Po dokončení stavby se v zájmovém území záměru nejvíce projeví gradient eutrofizace
a disturbance, dojde k nárůstu vyššího zastoupení ruderalizovaných společenstev, ustoupí
oligotrofní druhy (S-, CS-stratégové) a obecně se rozšíří C-, CR-stratégové.

Fauna
Metodika zoologického průzkumu
Zoologický průzkum území záměru I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) byl zaměřen
na terestrickou, vodní a semiakvatickou faunu obývající lesní, vodní a mokřadní biotopy.
Zkoumáni byly pijavky, dále měkkýši a vybrané skupiny členovců, a to pavouci, stonožky,
mnohonožky, z hmyzu vážky, kobylky, saranče, ploštice, křísi, chrostíci, motýli (s denní
aktivitou), blanokřídlí (mravencovití a včelovití: čmeláci), brouci (střevlíkovití; vodní brouci
čeledí Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae a Hydraenidae;
drabčíkovití: velcí drabčíci subtribu Staphylinina), ze saproxylických druhů pak roháčovití,
vrubounovití (zlatohlávci), krascovití, kovaříkovití, tesaříkovití, a dále mandelinkovití brouci
čeledi Chrysomelidae. Z obratlovců byli vyhledáváni obojživelníci a plazi. Pozorováni byli
rovněž ptáci a savci, včetně letounů.
Zoologický průzkum se odvíjel od výsledků průzkumu botanického; zkoumány byly všechny
biotopy v dotčeném území záměru, zejména pak biotopy přírodního charakteru (T1.1
Mezofilní ovsíkové louky, L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L3.1 Hercynské dubohabřiny).
U biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem (X biotopy) byl průzkum zaměřen
především na terestrické živočichy s nízkou mobilitou, např. měkkýše, pavouky, stonožky,
mnohonožky, na střevlíkovité a drabčíkovité brouky, mravence, žáby a na plazy.
Materiál byl sbírán standardními metodami shodnými pro inventarizační průzkumy
maloplošných ZCHÚ (Janáčková et al. 2009). Pro vybrané skupiny živočichů byly použity
rozdílné metodiky.
Pro sběr vodních měkkýšů byla aplikována metodika podle Berana (2009). Použito bylo
kovové sítko (cedník) o průměru 20 cm a s rozměry otvorů 0,8×0,8 mm, kterým byla
propírána vegetace a/nebo sediment, popř. bylo sítko upevněno na sklolaminátovou
teleskopickou tyč o délce 3 m. Metoda byla doplněna vizuálním průzkumem a prohlídkou
různých předmětů ve vodě. Podobným způsobem byly sbírány i pijavky. Při průzkumu
suchozemských měkkýšů byl proveden odběr hrabankových vzorků, které byly proplaveny
a dále zpracovány prosevovou metodou podle Ložka (1956). Odebráno bylo vždy asi 10 litrů
hrabanky z různých míst zahrnujících v rámci každé plochy reprezentativní mikrostanoviště.
Metoda byla doplněna ručním sběrem (pod kůrou stromů, padlými kmeny, kameny,
v opadance apod.).
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K zachycení druhového spektra především epigeické složky arachnofauny byl využit sběr
pomocí zemních pastí (Řezáč 2009). Konzervačním roztokem byl 50 % vodný roztok
etylenglykolu (Fridex) s několika kapkami detergentu. Na vytipovaných transektech v trase
přeložky I/14 (varianta červená) bylo nainstalováno celkem 94 zemních pastí v liniích
(Obr. 4). Instalace zemních pastí v terénu proběhla od poloviny dubna do konce září 2016.
Pasti byly kontrolovány ambulantně (1× za 14 dní) s výměnou fixáže.

101

Obr. Transekty zemních pastí v liniích v trase přeložky I/14 (varianta červená). SUDOP
Praha a.s.

Na transektech v trase přeložky I/14 (varianta modrá) bylo instalováno 21 zemních pastí
(Obr. 5). Instalace pastí proběhla ve stejném období jako při variantě červené (duben – září
2016) s výměnou fixáže. Ke sběru epifytických druhů pavouků byl využíván smyk bylinného
patra entomologickou smýkací sítí o průměru 40 cm a oklep větví keřů a stromů
sklepávadlem o rozměrech 1×1 m.
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Obr. Transekty zemních pastí v liniích v trase přeložky I/14 (varianta modrá). SUDOP Praha
a.s.
Při sběru mnohonohých živočichů (stonožek a mnohonožek) a hmyzu (kromě vážek, motýlů
a mravenců – viz samostatné metodiky) byly uplatněny tradiční entomologické metody
shrnuté v práci Krásenského (2009), včetně sběru pomocí zemních pastí, jaké byly použity
pro epigeické pavouky. Pasti byly nainstalovány na stejných lokalitách (viz výše). Individuální
sběr byl prováděn pod kameny, padlými větvemi stromů apod. (v období od 24. dubna 2017
do 31. července 2017; počet terénních exkurzí: 15). V terénu byla dále používána metoda
sklepávání, smýkání, vyšlapávání bahna, sběr pod kůrou stromů pomocí síťky na podkorní
hmyz (šířka čelní hrany 35 cm) a lov na světelný lapač (29. 5., 12. 6. a 26. 6. 2017). Použito
bylo plátno typu “A” s přenosnou zářivkovou lampou 12V/8W, napájení AKU 12V/8Ah.
Při sběru larev vodního hmyzu (chrostíků) bylo použito hydrobiologické metody rozhrabávání
dna, tzv. kick-sampling (sběr rozvířeného materiálu unášeného proudem do kovového sítka).
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Ke sběru vodních brouků byly použity pasti na principu vrše s návnadou (baited bottle traps)
zhotovené z PE lahve o objemu 1000 ml odříznutím vrchní části a jejím zasunutím obráceně
do spodní části lahve (Boukal et al. 2007). Pasti byly nastraženy pod břehem (VN Hvězda,
Hvězdička, Nový rybník), ne zcela ponořené pod hladinou vody; návnadou byl rybí plůdek.
Při individuálním sběru byla používána síťka na lov vodního hmyzu trojúhelníková (vodní
síťka) s dvoudílnou teleskopickou holí (délka 105 cm), kovová sítka (Ø 20 cm, Ø 75 mm).
Monitoring vážek byl prováděn podle metodiky Kolečka et al. (2009). Odchyt imág v letu
i sedících na vegetaci byl prováděn klasickou entomologickou síťkou (ø rámu 40 cm).
Sbírány byly i exuvie.
Sběr a monitoring motýlů byl prováděn podle metodiky Konvičky & Beneše (2009), kde jsou
motýli většinou sledováni zrakem a jejich determinace probíhá přímo v terénu, popř. jsou
odchytáváni do síťky a po identifikaci vypouštěni.
Sběr a monitoring mravenců byl prováděn podle metodiky Bezděčky (2009). Mravenci jsou
eusociální blanokřídlý hmyz, žijící rodinným (rojovým) způsobem na stabilním místě
v dlouhém čase. To znamená, že nálezy jedinců (zejména bezpohlavních jedinců – dělnic)
sice prokazují přítomnost druhu na lokalitě, ale jejich počet vůbec nezobrazuje sílu populace.
V tomto ohledu je třeba považovat za relevantní hodnotu pouze prokázání přítomnosti celého
hnízda. Prokázání přítomnosti hnízd mravenců je základním údajem o stavu populace
mravenců na dané lokalitě. Všechny doklady volně se pohybujících jedinců a k jejich získání
použité metody, jsou jen nezbytným doplňkem, který mnohdy ukazuje či alespoň naznačuje
počínající změny skladby společenství (zejména postupné pronikání nepůvodních,
eurytopních či expanzivních druhů). Základní metodou monitoringu mravenců v zájmovém
území záměru bylo vyhledávání jejich hnízd (hnízdních kupek mravenců) pod kameny,
dřevem, odumřelou kůrou stromů a pařezů apod. Metoda byla doplněna individuálním
sběrem, smýkáním a sklepáváním.
Velká pozornost byla věnována batrachologickému průzkumu. Byla použita metodika podle
Fischera (2009a). Využita byla zejména kvalitativní metoda identifikace jednotlivých druhů
na základě akustických projevů, vizuální pozorování a namátkové prolovování. V některých
případech byly žáby zaregistrovány jako kadávery na místních komunikacích.
Herpetologický průzkum byl uskutečněn v souladu s metodikou Fischera (2009b). Byly opět
použity kvalitativní metody zjišťování přítomnosti jednotlivých druhů na základě prohledávání
potenciálních stanovišť a úkrytů a vyhledávání plazů usmrcených na místních komunikacích.
Ke sledování ornitofauny byla použita metodika podle Brejškové & Vojtěchovské (2009)
formou liniové metody, která je založena na zjišťování ptáků podél linie. Registrace ptáků
byla prováděna jednak vizuálně, popř. s pomocí triedru 8–20×50 a rovněž akusticky
(determinace podle hlasových projevů), v termínech 15.4.–29.9.2016 (počet terénních
exkurzí: 11), 24.4.–31.7.2017 (počet terénních exkurzí: 15). Hnízdění bylo považováno
za prokázané jednak nálezem hnízda, pozorováním mláďat nebo chováním dospělých,
svědčícím o probíhajícím hnízdění.
Mammaliologický průzkum zemních savců spočíval na přímém pozorování v terénu a na
evidenci podle jednotlivých metodik Sedláčka & Šumbery (2009) a Šafáře et al. (2009b). Bylo
použito 50 živolovných pastí se standardizovanou návnadou v odchytové linii 100–150 m
v lokalitách Kojovec – LBC 52 (10 pastí), Hluboček – RBC 330 Lhotka (20 pastí), LBC 69
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Studená hůra (10 pastí) a niva Nového potoka (10 pastí). Pasti byly v terénu exponovány tři
dny a noci, kontroly probíhaly každé 2 hodiny. Instalace pastí proběhla v termínech 25. 4., 9.
5., 6. 6., 4. 7. a 15. 8. 2016. Všichni odchycení jedinci byli po následné determinaci na místě
odchytu vypuštěni zpět do volné přírody. Výskyt netopýrů (Šafář et al. 2009a)
byl monitorován pomocí ultrazvukového detektoru Pettersson D240X Ultrasound Detector
(frekvence 10–120 kHz) ve večerních a časně nočních hodinách (19.30–22.30 hod. VEČ).
Pobytové stopy savců byly určovány podle atlasu Richarze (2009).
Systém bezobratlých živočichů je převzat z práce Smrže (2013). Nomenklatura je podle
těchto prací: Košel (1998) – pijavky, Horsák et al. (2013) – měkkýši, Kůrka et al. (2015) –
pavouci, Tajovský (2001a) – mnohonožky, Tajovský (2001b) – stonožky, Waldhauser
& Černý (2015) – vážky, Kočárek et al. (2005) – kobylky a saranče, Aukema et al. (2013) –
ploštice, Holzinger et al. (2003) – křísi; Chvojka & Novák (2001) – chrostíci, Beneš et al.
(2002) – motýli, Macek et al. (2010) – blanokřídlí, Zahradník (2017) – brouci, Dungel
& Řehák (2011) – obojživelníci a plazi, Šťastný et al. (2006) – ptáci, Anděra & Gaisler (2012)
– savci. Seznam čeledí (podčeledí) saproxylických brouků je převzatý z Evropského
červeného seznamu (Nieto & Alexander 2010), vyjma čeledi Anobiidae, která je v tomto
hodnocení chápána jako podčeleď k čeledi Ptinidae (Zahradník 2013), čeleď Cetoniidae
je v následujícím textu pojata jako podčeleď ke Scarabaeidae (Smetana 2006, Löbl & Löbl
2016).
Materiál byl většinou odloven a determinován přímo v terénu s následným vypuštěním zpět
do volné přírody (např. velcí měkkýši, běžné a známé druhy hmyzu, žáby, plazi). Pouze pro
dokumentační účely byly sbírány drobní suchozemští plži, pavouci, mnohonozí, ploštice,
křísi, chrostíci, brouci a mravenci. Veškerý materiál byl vytříděn, určen a uložen do 40%
alkoholu. Materiál je uložen ve sbírce zpracovatelů.
Přehled zjištěných druhů
Jména rodů a druhů (poddruhů) jsou v seznamu zjištěných druhů řazena abecedně
( viz.Tab.).
Ekoelementy u měkkýšů jsou upraveny podle Lisického (1991). První ekoelement
SILVICOLAE (SI), zahrnuje přísně lesní druhy, které jen výjimečně vystupují i mimo les
(např. nad horní hranicí lesa). Druhou skupinu silvikolů mimo jiné tvoří druhy, které žijí
převážně v lese, ale mohou žít i na jiných místech, zejména v mezofilních biotopech (jako
jsou např. zahrady a parky) – SI(MS) (mezofilní silvikolové) nebo v křovinách (SIth –
thamnofilní silvikolové), jako i hygrikolní druhy SI(HG). Třetí skupinu zastupují silně hygrofilní
lesní plži žijící na vlhkých až zamokřených místech v lese (SIh) a malakofauna lužních a
mokřadních lesů (silvicolae inundationis – SIi). Ekoelement MESICOLAE (MS) zahrnuje
většinou euryvalentní druhy. Ekoelement HYGRICOLAE (HG) tvoří druhy, které přes svoji
velkou náročnost na vlhko nejsou bezprostředně vázány na vodu, případně bažinatý biotop.
Druhy s vysokými nároky na vlhkost obývající mokřady a břehy vod patří do ekoelementu
RIPICOLAE (RP). Vodní měkkýše je možné zahrnout do 4 základních a několik hybridních
ekoelementů. Jsou to: RIVICOLAE (RV) – druhy tekoucích vod, STAGNICOLAE (SG) –
druhy stojatých vod, rybníků, příkopů, PALUDICOLAE (PD) – druhy zarůstajících bažin a
močálů, které mohou mít periodický charakter (paludicolae temporariofilae – PDt) a
FONTICOLAE (FN) – druhy obývající prameny.
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U pavouků za specifickým jménem je uvedena klasifikace ohroženosti podle kategorií
v Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015): ES = ekologicky udržitelný
(Ecologically Sustainable). Rozšíření druhů ve fytogeografických oblastech: O = Oreofytikum
(psychrofilní druhy, které se vyskytují v horských oblastech), M = Mezofytikum (mezotermní
druhy), T = Termofytikum (termofilní druhy). B = výskyt ve vyhřívaných budovách/v lidských
stavbách.
Stupeň bioindikační hodnoty u vážek je uveden podle Hanela & Zeleného (2000), kde I =
bioindikační hodnota; Si = saprobní index.
Hydrické a ekologické nároky u orthopteroidního hmyzu (kobylek a sarančí) jsou podle
Rácze (1998), kde H = hygrofilní, M = mezofilní, X = xerofilní druh; arb. = arborikol (žijící na
stromech), arbs. = arbustikol (žijící v keřích), prat. = pratikol (žijící na loukách, pastvinách,
travnatých stráních), rip. = ripikol (žijící v břehových porostech), ter. = terikolní (žijící na
obnažené půdě).
Stupeň potravní specializace, generační cyklus a přezimující stádium u křísů je podle práce
Nickel & Remane (2002): m1 = monofág 1. řádu (omezen na jeden rostlinný druh), m2 =
monofág 2. řádu (omezen na jeden rostlinný rod), o1 = oligofág 1. řádu (omezen na jednu
rostlinnou čeleď), o2 = oligofág 2. řádu (omezen na 2 rostlinné čeledi nebo až 4 druhy
z maximálně 4 rostlinných čeledí), po = polyfág; g1 = monovoltinní (jedna generace do roka),
g2 = bivoltinní (dvě generace do roka), g3 = polyvoltinní (více než dvě generace do roka);
hibE = vajíčko, hibL = larva, hibA = dospělec.
U motýlů následuje stupeň ohroženosti v ČR (Beneš et al. 2002): LI = v ČR v současnosti
není ohrožen, M = migrant, Natura 2000 = druh zařazený do příloh II a IV Směrnice o
stanovištích.
U střevlíkovitých brouků je uvedena bioindikační skupina druhu podle Hůrky et al. (1996),
kde A = adaptabilní; druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu
blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště
v blízkosti původních ploch. Tato nejpočetnější skupina zahrnuje především typické druhy
lesních porostů, i umělých, pobřežní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy lučin, pastvin
a jiných travních porostů typu paraklimaxů; E = eurytopní; druhy, které nemají často žádné
zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy nestabilních, měnících se habitatů,
stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Zahrnuje i expansivní druhy, šířící se v současné době na těchto nestabilních habitatech
a rozšiřující svůj areál, stejně jako expansivní druhy, které v současné době ustupují,
i nestálé migranty.
Totéž v modifikované podobě platí u stonožek a mnohonožek (viz Tuf & Tufová 2008),
vodních brouků (Boukal et al. 2007), mandelinkovitých brouků (Strejček 2000) a rovněž
krasců (Kletečka 2009), u kterých je uvedena fáze sukcese: fA = odumírající strom, fB =
zavadající strom, ml = minování listů.
U rákosníčka Donacia semicuprea (Coleoptera: Chrysomelidae) je dále uvedena bioindikační
hodnota podle Mlejnka & Křivana (2016): PV2 = potravní vazba (druh úzce oligofágní vázaný
na několik druhů téhož rodu – Glyceria maxima, G. fluitans); SR1 = charakteristika stanovišť
a hodnocení rostlin (eutrofní až mezotrofní, stojaté nebo mírně tekoucí vody; většina druhů
se dobře rozrůstá vegetativně a mají tendenci vytvářet větší souvislé porosty); HD1 =
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hodnocení Donaciinae (druh na živné rostlině velice častý a běžně rozšířený); BH4 =
bioindikační hodnota (součet hodnot PV, SR, HD); ind.3°= indikátor 3. stupně (méně
významné druhy, které jsou obecně rozšířené a hojné; eurytopní).
U vodních brouků jsou kromě bioindikačního významu druhů (skupiny A, E) uvedeny jejich
ekologické charakteristiky:
ac

acidofilní (druhy osidlující převážně kyselé vody);

dt
detritofilní (druhy preferující vody s velkým množstvím rozkládajících se organických
látek, tj. tlející listí, zbytky ostřic apod.);
eu

euryekní (druhy s širokou ekologickou valencí bez vyhraněných nároků na biotop);

po
potamální (druhy vyhledávající především pomaleji tekoucí vodu a osídlující zejména
střední a dolní toky řek nebo pomalu tekoucí úseky menších vodních toků);
rh
ritrální (druhy osídlující rychleji tekoucí vody s dostatkem kyslíku, převážně potoky
a horní toky řek);
sq

semiakvatický (druhy obývající ekoton na rozhraní vody a souše).

Pro drabčíky subtribu Staphylinina je použito rozdělení do ekologických skupin vzhledem
k jejich vztahu k přirozenosti biotopu (Boháč et al. 2006): R2 = druhy stanovišť středně
ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných
a původnějších břehů toků; E = druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností
člověka.
Trofická gilda saproxylických brouků je převzata z IUCN Červeného seznamu saproxylických
brouků (Audisio et al. 2014): PR = predátoři (larev a/nebo dospělců) SX/XY nebo ostatního
saproxylického hmyzu; SP = saprofytofágní (na odumřelých rostlinných zbytcích společně
s mrtvým dřevem); SX = saproxylofágní (na mrtvém a rozkládajícím se dřevě), včetně plísní;
XY = xylofágní (rovněž na zdravých stromech).
U ptáků je uvedena charakteristika migrace hnízdní populace podle Cepáka et al. (2008),
kde 1 = stálý druh (více než 90% hnízdní populace zůstává v zimním období do 20 km
od hnízdiště); 2 = částečný migrant (10–75% z hnízdní populace táhne do vzdálenějších
zimovišť, nad 200 km); 3 = migrant na krátké vzdálenosti (více než 75% populace táhne
do vzdálenějších zimovišť v rámci Evropy a/nebo severní Afriky); 4 = dálkový migrant
(většina hnízdní populace táhne na zimoviště v subsaharské Africe).
U savců jsou připojeny informace o aktuálním postavení jednotlivých druhů v Červeném
seznamu IUCN, jakož i v mezinárodních legislativních normách (Bernská konvence,
Eurobats, CITES, Směrnice o stanovištích č. 92/43/EEC a Nařízení komise ES č. 1332/2005)
– viz Anděra & Gaisler 2012.
Symbol „§“ označuje druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. (KO =
kriticky ohrožený, SO = silně ohrožený, O = ohrožený). U druhů, které jsou zařazeny do
jednotlivých kategorií v Červených seznamech Plesníka et al. (2003) a Farkače et al. (2005),
je jejich status označen: CR = kriticky ohrožený, EN = ohrožený, VU = zranitelný, NT = téměř
ohrožený, LC = málo dotčený, DD = druh nevyhodnocený. Zkratky a vysvětlivky: +
(plus/ano), – (mínus/ne), ? = (předpokládá se/pravděpodobně).
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Tabulka. Přehled zjištěných druhů živočichů v zájmovém území záměru
Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

na lokalitě

hltanovka bahenní (Erpobdella octoculata)

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

+

hltanovka Erpobdella vilnensis

+

–

Hluboček

+

chobotnatka plochá (Glossiphonia
complanata)

+

–

Nový ryb.

–

chobotnatka kachní (Theromyzon
tessulatum)

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička

+

+

Druh

Zjištěn

Negativní
vliv
záměru

pijavky (Hirudinea)

měkkýši (Mollusca): plži (Gastropoda)

bahnatka malá (Galba truncatula) SG-PD(t), LC

+

–

niva Zádolského p.,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb., Nový
ryb. (mokřad), niva
Třebovky, niva
Nového p., LBK (VN
Hvězda, Hvězdička)

blyštivka rýhovaná (Nesovitrea hammonis)
MS, LC

+

–

VKP 107 LhotkaHluboček, LBC 52
(Kojovec)

+

hlemýžď zahradní (Helix pomatia) SIth, LC

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

jantarka obecná (Succinea putris) RP, LC

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

+

jantařička podlouhlá (Succinella oblonga)
HG, LC

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

+

kamomil říční (Ancylus fluviatilis) RV(FN),
LC

+

–

Hluboček

+

kružník bělavý (Gyraulus albus) SG, LC

+

–

Nový ryb.

+

+

oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica) MS, LC

+

–

Hluboček, niva
Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad),
niva Třebovky, LBC
(VN Hvězda,
Hvězdička)

okružák ploský (Planorbarius corneus) SG,
LC

+

–

VN Hvězda

+

páskovka keřová (Cepaea hortensis)
SI(MS), LC

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plamatka lesní (Arianta arbustorum)
SI(MS), LC

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), RBC 418
V podkově

+

plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis) SG,
LC

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

+

plzák lesní (Arion rufus) SIi, LC

+

–

LBC 69 Studená hůra

–

plzák španělský (Arion vulgaris) MS, LC

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

síměnka nejmenší (Carychium minimum)

+

–

niva Zádolského p.,

+
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Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
niva Třebovky,
Zádolský p., LBK (VN
Hvězda, Hvězdička)

RP, LC

skelnatka drnová (Oxychilus cellarius) MS,
LC

+

–

VKP Lhotka, LBK
(Skuhrovská ul.)

–

skelnička průhledná (Vitrea crystallina)
SI(HG), LC

+

–

U farského lesa, niva
Třebovky, niva
Nového p.

+

+

skleněnka průsvitná (Vitrina pellucida) MS,
LC

+

–

Bezděkov, VKP 106
Nad Třebovkou, LBC
Dolec, LBK
(Skuhrovská ul.)

slimáček hladký (Deroceras laeve) HG, LC

+

–

U farského lesa, niva
Třebovky

+

srstnatka chlupatá (Trochulus hispidus)
MS, LC

+

–

VKP Lhotka, LBC
Dolec

+

svinutec běloústý (Anisus leucostoma) PDt,
LC

+

–

Nový ryb. (mokřad)

–

uchatka nadmutá (Radix auricularia) SG,
LC

+

–

Nový ryb.

–

uchatka toulavá (Radix labiata) SG, LC

+

–

Zádolský p.

+

–

Kojovec, Hluboček,
niva Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
VN Hvězda, niva
Třebovky, niva
Nového p., LBC (VN
Hvězda, Hvězdička),
LBK (VN Hvězda,
Hvězdička)

+

+

vlahovka narudlá (Monachoides
incarnatus) SI, LC

+

vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus)
SI(MS), LC

+

–

Kojovec, Hluboček,
Bezděkov, U farského
lesa, RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

vřetenatka obecná (Alinda biplicata)
SI(MS), LC

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

–

Kojovec, Hluboček,
LBC 52 (Kojovec),
RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

–

Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
niva Třebovky, niva
Nového p., LBC (VN
Hvězda, Hvězdička),
LBK (VN Hvězda,

+

závornatka kyjovitá (Clausilia pumila) SIh,
LC

zemounek lesklý (Zonitoides nitidus) PD,
LC

+

+
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Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

Hvězdička)
měkkýši (Mollusca): mlži (Bivalvia)

hrachovka obecná (Pisidium casertanum)
RV-PDt, LC

+

–

Kojovec, Hluboček,
niva Zádolského p.,
niva Třebovky,
Třebovka, Zádolský
p., LBC (VN Hvězda,
Hvězdička)

škeble říční (Anodonta anatina) RV(SG),
LC

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička

+

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

+

pavouci (Araneae)
běžník dvoupruhý (Xysticus bifasciatus)
ES, O M T

běžník mokřadní (Xysticus ulmi) ES, M T

+

–

Kojovec, Hluboček,
niva Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
VN Hvězda, niva
Třebovky, niva
Nového p., LBC (VN
Hvězda, Hvězdička),
LBK (VN Hvězda,
Hvězdička)

běžník obecný (Xysticus cristatus) ES, O M
T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

cedivka podkorní (Amaurobius fenestralis)
ES, M

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

čelistnatka mokřadní (Pachygnatha
degeeri) ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

čelistnatka obojživelná (Pachygnatha
clercki) ES, M T

+

–

niva Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
niva Třebovky, niva
Nového p.

křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus) ES,
MT

+

–

Hvězdička (mokřad)

+

křižák luční (Mangora acalypha) ES, M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

meta Mengeho (Metellina mengei) ES, O M
T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

meta podzimní (Metellina segmentata) ES,
OMT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pavučenka bradatá (Diplocephalus
cristatus) ES, O M

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

pavučenka černá (Dicymbium nigrum) ES,
OMT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pavučenka hrabanková (Micrargus
herbigradus) ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pavučenka klanohlavá (Diplocephalus

+

–

LBC 52 (Kojovec),
RBC 330 Lhotka

+
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Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

(Hluboček)

latifrons) ES, O M
pavučenka krátká (Ceratinella brevis) ES,
OM

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra

+

pavučenka létavá (Erigone atra) ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

–

pavučenka listová (Diplocephalus picinus)
ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pavučenka obecná (Araeoncus humilis)
ES, M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

–

pavučenka vtlačená (Oedothorax retusus)
ES, M T

+

–

VKP Lhotka

–

pavučenka zoubkatá (Erigone dentipalpis)
ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka běžná (Bathyphantes
parvulus) ES, M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka bičovitá (Microlinyphia pusilla)
ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka jarní (Neriene clathrata) ES,
MT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka jazýčková (Diplostyla
concolor) ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka keřová (Linyphia triangularis)
ES, M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

plachetnatka lesní (Centromerus
sylvaticus) ES, O M T

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

plachetnatka listová (Microneta viaria) ES,
OMT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka Mengeho (Tenuiphantes
mengei) ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka obecná (Agyneta rurestris)
ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plachetnatka pentlicovitá (Mansuphantes
mansuetus) ES, M

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

plachetnatka rudohnědá (Macrargus rufus)
ES, O M

+

–

LBC 52 (Kojovec),
RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

plachetnatka stinná (Tenuiphantes
tenebricola) ES, O M

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

plachetnatka velká (Neriene montana) ES,
MT

+

–

niva Třebovky

+

+

+

plachetnatka vlhkomilná (Bathyphantes
gracilis) ES, O M T

+

–

Hvězdička (mokřad),
niva Třebovky, LBC
(VN Hvězda,
Hvězdička)

plachetnatka zahradní (Linyphia hortensis)

+

–

více lokalit v trasách
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Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

záměru

ES, M T
plachetnatka žlutonohá (Tenuiphantes
flavipes) ES, M T

+

–

Bezděkov, niva
Třebovky

+

punčoškář zemní (Coelotes terrestris) ES,
OMT

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

slíďák hajní (Pardosa lugubris) ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

slíďák menší (Pardosa pullata) ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

slíďák mokřadní (Pardosa amentata) ES, O
MT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

slíďák šedý (Alopecosa pulverulenta) ES,
OMT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

slíďák zemní (Trochosa terricola) ES, O M
T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

snovačka dvouskvrnná (Neottiura
bimaculata) ES, M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

snovačka keřová (Theridion varians) ES, B

+

–

LBK (Skuhrovská ul.)

+

snovačka luční (Enoplognatha latimana)
ES, M T

+

–

VKP Lhotka, VKP 107
Lhotka-Hluboček

+

snovačka oválná (Enoplognatha ovata) ES,
MT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

snovačka pečující (Phylloneta impressa)
ES, O M T

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

snovačka polní (Robertus arundineti) ES,
MT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

snovačka smrčková (Phylloneta sisyphia)
ES, O M

+

–

LBC 69 Studená hůra

+

zápředník zemní (Clubiona terrestris) ES,
M

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

stonožka škvorová (Lithobius forficatus) E

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra

+

stonožka Lithobius mutabilis E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

zemivka dlouhorohá (Geophilus flavus) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

chobotule oranžová (Polyzonium
germanicum) A

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

mnohonožka lesní (Julus scandinavius) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

skvrněnka pestrá (Craspedosoma rawlinsi)
E

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

špičanka tmavá (Leptoiulus trilobatus) A

+

–

LBC 69 Studená hůra

+

stonožky (Chilopoda)

mnohonožky (Diplopoda)

vážky (Odonata)
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Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

motýlice lesklá (Calopteryx splendens) I=3,
Si=2,2

+

–

Třebovka

–

motýlice obecná (Calopteryx virgo) I=3,
Si=2,1

+

–

Třebovka, Zádolský
p.

–

šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)
I=3, Si=2

+

–

Hluboček, VN
Hvězda, Třebovka

+

šidélko kroužkované (Enallagma
cyathigerum) I=3, Si=1,8

+

–

VN Hvězda

+

šidélko páskované (Coenagrion puella) I=2,
Si=2

+

–

Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

+

šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula)
I=2, Si=2,1

+

–

Hvězdička

–

šidélko větší (Ischnura elegans) I=3, Si=2

+

–

Hvězdička, Hvězdička
(tůň)

–

šídlatka páskovaná (Lestes sponsa) I=3,
Si=2,5

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

–

šídlo pestré (Aeshna mixta) I=3, Si=2

+

–

Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

–

vážka černořitná (Orthetrum cancellatum)
I=0, Si=0

+

–

VN Hvězda

+

vážka obecná (Sympetrum vulgatum) I=3,
Si=2,1

+

–

VN Hvězda

+

vážka rudá (Sympetrum sanguineum) I=0,
Si=0

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

–

kobylka mokřadní (Conocephalus dorsalis
dorsalis) M-H; prat., rip.

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

kobylka zelená (Tettigonia viridissima) XM; prat., arbs., arb.

+

–

VN Hvězda (hráz)

+

marše obecná (Tetrix subulata) M-H; prat.,
ter.

+

–

niva Zádolského p.

–

saranče Euthystira brachyptera
brachyptera M-H; prat.

+

–

Hluboček

+

saranče zelená (Omocestus viridulus) M;
prat.

+

–

niva Třebovky

–

bruslařka obecná (Gerris lacustris)

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň)

–

člunovka obecná (Plea minutissima
minutissima)

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

+

hladěnka hajní (Anthocoris nemorum)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klešťanka obecná (Sigara falleni)

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

+

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

kobylky (Ensifera)

saranče (Caelifera)

ploštice (Heteroptera)
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

klopuška běžná (Calocoris affinis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška černá (Adelphocoris seticornis)

+

–

VKP Lhotka

–

klopuška červená (Lygus pratensis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška hajní (Apolygus lucorum)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška hnědavá (Stenodema holsata)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška hnědožlutá (Leptopterna
dolobrata)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška chlupatá (Lygus rugulipennis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška kopřivová (Adelphocoris
quadripunctatus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška luční (Orthops campestris)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška měnlivá (Deraeocoris ruber)

+

–

niva Třebovky

–

klopuška obecná (Plagiognathus
arbustorum arbustorum)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška Plagiognathus chrysanthemi

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška ostruhatá (Stenodema calcarata)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška páskovaná (Stenotus binotatus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška pomezní (Orthops basalis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška stehnatá (Stenodema laevigata)

+

–

VKP 107 LhotkaHluboček, VKP
Lhotka

+

klopuška světlá (Adelphocoris lineolatus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

klopuška zelená (Orthotylus marginalis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kněz mateřský (Elasmucha grisea grisea)

+

–

VKP Lhotka

–
+

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

kněžice čistcová (Eysarcoris
venustissimus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

kněžice chlupatá (Dolycoris baccarum)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kněžice luční (Holcostethus vernalis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kněžice obecná (Carpocoris
purpureipennis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kněžice páskovaná (Graphosoma
lineatum)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kněžice trávozelená (Palomena prasina)

+

–

VKP 107 LhotkaHluboček

+
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

kněžice zelná (Eurydema oleracea)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

lovčice běžná (Nabis pseudoferus
pseudoferus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

lovčice oválná (Nabis rugosus)

+

–

LBC 52 (Kojovec),
LBC Dolec, NRBK 93

+

lovčice Himacerus apterus

+

–

Hvězdička (mokřad),
niva Třebovky

+

pozemka mokřadní (Pachybrachius
fracticollis)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus)

+

–

VN Hvězda (hráz)

+

síťnatka kostivalová (Dictyla humuli)

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP
Lhotka

+

splešťule blátivá (Nepa cinerea)

+

–

Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

–

vroubenka keřová (Gonocerus
acuteangulatus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

vroubenka smrdutá (Coreus marginatus
marginatus)

+

–

VKP Lhotka

–

vroubenkovka luční (Myrmus miriformis
miriformis)

+

–

VKP 107 LhotkaHluboček

+

vroubenkovka obecná (Stictopleurus
punctatonervosus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

znakoplavka obecná (Notonecta glauca
glauca)

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

–

křísek čtyřskvrnný (Cicadula quadrinotata)
m2, g2, hibE

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

křísek ozdobený (Adarrus multinotatus)
m1, g2, hibE

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP
Lhotka

–

křísek Arthaldeus pascuellus o1, g2, hibE

+

–

VKP Lhotka

–

křísek Balclutha calamagrostis m2, g1,
hibA

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

křísek hajní (Balclutha punctata) o1, g1,
hibA

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

křísek hnědý (Speudotettix subfusculus)
po, g1, hibL

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), RBC 418
V podkově

+

křísek polní (Psammotettix alienus) o1, g23, hibE

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

křísek Macrosteles cristatus po, g2, hibE

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

křísek žlutošedý (Macrosteles laevis) po,
g2, hibE

+

–

Hvězdička (mokřad),
niva Nového p.

–

křísek Macustus grisescens o2, g1, hibL

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

ostruhovník Chloriona smaragdula m1, g12, hibL

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

–

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

křísi (Auchenorrhyncha)
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Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

ostruhovník průsvitný (Javesella pellucida)
po?, g2, hibL

+

–

niva Nového p.

–

ostruhovník štíhlý (Stenocranus minutus)
m2?, g1, hibA

+

–

LBC 69 Studená hůra

–

ostruhovník Stenocranus major m1, g1,
hibA

+

–

Nový ryb. (mokřad)

–

pěnodějka obecná (Philaenus spumarius)
po, g1, hibE

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pěnodějka olšová (Aphrophora alni) po, g1,
hibE

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pěnodějka Aphrophora pectoralis m2, g1,
hibE

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

pěnodějka vrbová (Aphrophora salicina)
m2, g1, hibE

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pidikřísek Eupteryx aurata po, g2, hibE

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP
Lhotka

–

pidikřísek Eupteryx cyclops m1, g2, hibE

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pidikřísek Eupteryx vittata o2, g2, hibE

+

–

niva Třebovky

+

sítinovka zelená (Cicadella viridis) po, g12, hibE

+

–

Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
niva Nového p.

–

tykadlenka Populicerus confusus m2, g1,
hibE

+

–

niva Nového p.

–

chrostík Anabolia furcata

+

–

Třebovka

–

chrostík Hydroptila sparsa

+

–

Zádolský p.

–

chrostík proudový (Hydropsyche
angustipennis)

+

–

VN Hvězda

+

chrostík Hydropsyche instabilis

+

–

Třebovka

–

chrostík Limnephilus decipiens

+

–

VN Hvězda

+

chrostík kosníkový (Limnephilus
rhombicus)

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

+

chrostík žlutorohý (Limnephilus flavicornis)

+

–

Hvězdička (mokřad),
Nový rybník (mokřad)

–

chrostík Limnephilus ignavus

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

chrostík Limnephilus lunatus

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

chrostík Orthotrichia costalis

+

–

Nový ryb.

–

babočka admirál (Vanessa atalanta) LI, M

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

babočka bílé C (Polygonia c-album) LI

+

–

VN Hvězda (hráz)

+

babočka bodláková (Vanessa cardui) LI, M

+

–

LBC (VN Hvězda,
Hvězdička)

+

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

chrostíci (Trichoptera)

motýli (s denní aktivitou): (Lepidoptera:
Papilionoidea & Hesperioidea)
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

babočka kopřivová (Aglais urticae) LI

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

babočka paví oko (Inachis io) LI

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

babočka síťkovaná (Araschnia levana) LI

+

–

Hluboček, niva
Třebovky, niva
Zádolského p., Nový
ryb. (mokřad)

batolec červený (Apatura ilia) LI

+

§O

VN Hvězda (hráz),
Hvězdička (mokřad)

+

bělásek Realův (Leptidea reali) LI

+

–

niva Třebovky,
Hvězdička (mokřad)

+

bělásek řepkový (Pieris napi) LI

+

–

niva Třebovky, niva
Zádolského p.

+

bělásek řepový (Pieris rapae) LI, M

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

bělásek řeřichový (Anthocharis
cardamines) LI

+

–

Hluboček, niva
Třebovky, niva
Zádolského p.

+

bělásek zelný (Pieris brassicae) LI, M

+

–

LBK (Skuhrovská ul.)

+

modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
LI

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

modrásek krušinový (Celastrina argiolus) LI

+

–

VKP Lhotka

–

modrásek ušlechtilý (Polyommatus
amandus) LI

+

–

Nový ryb. (mokřad)

–

ohniváček černočárný (Lycaena dispar
rutilus) LI, Natura 2000

+

§ SO

Nový ryb. (mokřad)

–

ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas)
LI

+

–

niva Zádolského p.

+

ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)
LI

+

–

VKP 107 LhotkaHluboček

–

okáč bojínkový (Melanargia galathea) LI

+

–

niva Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad)

+

+

okáč luční (Maniola jurtina) LI

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP 107
Lhotka-Hluboček,
VKP Lhotka

okáč poháňkový (Coenonympha
pamphilus) LI

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
LI

+

–

VKP Lhotka

–

okáč pýrový (Pararge aegeria) LI

+

–

Hluboček

+

okáč zední (Lasiommata megera) LI

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

otakárek fenyklový (Papilio machaon) LI

+

§O

VKP Lhotka, LBK
(LBC 52-LBC Dolec),
LBC Dolec

–

perleťovec malý (Issoria lathonia) LI, M

+

–

více lokalit v trasách

+
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Na lokalitě
se
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Stupeň
ochrany

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

záměru
soumračník čárečkovaný (Thymelicus
lineola) LI

+

–

VKP Lhotka

–

soumračník jitrocelový (Carterocephalus
palaemon) LI

+

–

Hluboček, niva
Třebovky

+

soumračník máčkový (Erynnis tages) LI

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

soumračník metlicový (Thymelicus
sylvestris) LI

+

–

VKP Lhotka, RBC
330 Lhotka
(Hluboček)

–

soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus) LI

+

–

VKP Lhotka, LBC
Dolec, NRBK 93

–

žluťásek čičorečkový (Colias hyale) LI

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou

–

žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)
LI

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

mravenec černolesklý (Lasius fuliginosus)

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

mravenec drnový (Tetramorium caespitum)

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou

–

mravenec hnědý (Lasius brunneus)

+

–

VKP Lhotka, LBC 52
(Kojovec), RBC 330
Lhotka (Hluboček)

+

mravenec lesní (Formica rufa)

+

§O

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

mravenec obecný (Lasius niger)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

+

Hluboček

+

blanokřídlí (Hymenoptera):
mravencovití (Formicidae)

mravenec otročící (Formica fusca)

+

§O

mravenec rezavý (Myrmica ruginodis)

+

–

mravenec travní (Formica pratensis)

+

§O

VKP 106 Nad
Třebovkou

–

mravenec žahavý (Myrmica rubra)

+

–

niva Třebovky

+

mravenec žlutý (Lasius flavus)

+

–

VKP 107 LhotkaHluboček, VKP
Lhotka

+

čmelák hájový (Bombus lucorum)

+

§O

Hluboček, LBC 52
(Kojovec), LBC 69
Studená hůra

+

čmelák luční (Bombus pratorum)

+

§O

Hluboček

+

čmelák rolní (Bombus pascuorum)

+

§O

více lokalit v trasách
záměru

+

blanokřídlí (Hymenoptera):
včelovití, čmeláci (Apidae: Bombini)
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Druh
čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

na lokalitě

+

§O

LBK (Skuhrovská ul.)

+

+

Zjištěn

Negativní
vliv
záměru

čmelák zahradní (Bombus hortorum)

+

§O

Kojovec, Hluboček,
VKP 107 LhotkaHluboček, RBC 330
Lhotka (Hluboček),
LBC 69 Studená hůra

čmelák zemní (Bombus terrestris)

+

§O

více lokalit v trasách
záměru

+

pačmelák lesní (Bombus sylvestris)

+

§O

více lokalit v trasách
záměru

+

kvapník Amara aenea E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kvapník Amara communis A

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kvapník Amara familiaris E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kvapník Amara ovata E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kvapník Amara plebeja E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kvapník Amara similata E

+

–

VKP Lhotka

–

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

brouci (Coleoptera):
střevlíkovití (Carabidae)

kvapník měnivý (Harpalus affinis) E

+

kvapník Harpalus latus A

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP
Lhotka, LBC 52
(Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC
Dolec

kvapník plstnatý (Harpalus rufipes) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

prskavec menší (Brachinus explodens) E

+

§O

VKP Lhotka, LBC 52
(Kojovec), LBC
Dolec, NRBK 93

+

střevlíček Agonum duftschmidi A

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlíček Agonum muelleri E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlíček Agonum viduum A

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlíček měděný (Poecilus cupreus
cupreus) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlíček ošlejchový (Anchomenus
dorsalis) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlíček obecný (Pterostichus melanarius
melanarius) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+
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Na lokalitě
se
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Stupeň
ochrany

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

střevlíček Pterostichus niger niger A

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček),
Hvězdička (mokřad),
niva Třebovky, niva
Nového p.

střevlíček Pterostichus nigrita E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

+

střevlíček Pterostichus oblongopunctatus
oblongopunctatus A

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

střevlíček Pterostichus strenuus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Abax parallelepipedus
parallelepipedus A

+

–

LBC 52 (Kojovec),
RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

střevlík Anisodactylus binotatus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Asaphidion flavipes E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Badister lacertosus A

+

–

VKP Lhotka

–

střevlík Calathus fuscipes fuscipes E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík fialový (Carabus violaceus
violaceus) A

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček), RBC 418
V podkově

+

střevlík kožitý (Carabus coriaceus
coriaceus) A

+

–

LBK (Skuhrovská ul.),
U farského lesa

+

+

střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri
helleri) A

+

§O

VKP 107 LhotkaHluboček, VKP
Lhotka, LBC 52
(Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC
Dolec, NRBK 93,
RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii) A

+

§O

VKP Lhotka, LBC 52
(Kojovec), RBC 330
Lhotka (Hluboček)

+

střevlík zahradní (Carabus hortensis
hortensis) A

+

–

Bezděkov, U farského
lesa, LBC 52
(Kojovec)

+

střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens
auronitens) A

+

–

LBC 69 Studená hůra

–

střevlík zrnitý (Carabus granulatus
granulatus) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Loricera pilicornis pilicornis E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Nebria brevicollis A

+

–

Hvězdička (mokřad),
niva Nového p.

–
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

střevlík Notiophilus biguttatus A

+

–

Hvězdička (mokřad),
niva Třebovky

+

střevlík Notiophilus palustris E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Ophonus puncticeps E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Paranchus albipes A

+

–

niva Třebovky

+

střevlík Patrobus atrorufus A

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

střevlík Platynus assimilis A

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

střevlík Stomis pumicatus pumicatus A

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

střevlík Trechus quadristriatus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

svižník polní (Cicindela campestris
campestris) A

+

§O

LBC 52 (Kojovec),
LBK (LBC 52-LBC
Dolec), LBC Dolec,
NRBK 93

šídlatec Bembidion articulatum articulatum
E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

šídlatec Bembidion deletum A

+

–

Hvězdička (mokřad),
niva Třebovky, niva
Nového p.

+

šídlatec Bembidion dentellum A

+

–

Hvězdička (mokřad),
Hvězdička (tůň)

–

šídlatec lesklý (Bembidion lampros) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

šídlatec Bembidion obtusum E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

šídlatec Bembidion properans E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

šídlatec Bembidion quadrimaculatum
quadrimaculatum E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

šídlatec Bembidion tetracolum tetracolum
E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

šídlatec Bembidion tibiale A

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

šídlatec Bembidion varium E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

plavčík Haliplus flavicollis eu / E

+

–

Hluboček

+

plavčík Haliplus heydeni eu / E

+

–

Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

–

plavčík Haliplus ruficollis eu, dt / E

+

–

Hvězdička (tůň)

–

vodní brouci (Coleoptera aquatica):
plavčíkovití (Haliplidae)

vodní brouci (Coleoptera aquatica):
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čluník Noterus clavicornis eu / E

+

–

Hvězdička

–

čluník Noterus crassicornis ac / E

+

–

Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

–

+

–

Nový ryb. (mokřad)

–

+

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

čluníkovití (Noteridae)

vodní brouci (Coleoptera aquatica):
potápníkovití (Dytiscidae)
potápníček Hydroporus incognitus eu / E

potápníček bahenní (Hydroporus palustris)
eu / E

+

–

Kojovec, Hluboček,
niva Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad),
Hvězdička (tůň), Nový
ryb. (mokřad), niva
Nového p., niva
Třebovky, LBC (VN
Hvězda, Hvězdička),
LBK (VN Hvězda,
Hvězdička)

potápníček Hydroporus planus eu / E

+

–

VN Hvězda

+

potápníček Hyphydrus ovatus eu / E

+

–

VN Hvězda

+

–

Kojovec, Hluboček,
niva Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
niva Nového p., niva
Třebovky

+

+

potápníček Ilybius fuliginosus fuliginosus
eu / E

+

potápník dvouskvrnný (Agabus
bipustulatus) eu / E

+

–

niva Zádolského p.,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.,
Zádolský p., LBC (VN
Hvězda, Hvězdička)

potápník rýhovaný (Acilius sulcatus) eu / E

+

–

VN Hvězda

+

potápník vroubený (Dytiscus marginalis
marginalis) eu / E

+

–

VN Hvězda

+

potápník Agabus sturmii ac / E

+

–

Hvězdička (tůň)

–

potápník Agabus undulatus eu / E

+

–

Nový ryb.

–

potápník Graptodytes pictus eu / E

+

–

Hvězdička

–

potápník Hydroglyphus geminus eu / E

+

–

VN Hvězda

+

potápník Platambus maculatus po, rh / E

+

–

Hluboček, Třebovka,
Zádolský p.

+

proužník Helophorus aquaticus eu / E

+

–

Hvězdička (tůň)

–

proužník Helophorus granularis eu / E

+

–

Hvězdička (tůň)

–

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička, Hvězdička
(tůň), Nový ryb.

+

vodní brouci (Coleoptera aquatica):
proužníkovití (Helophoridae)

vodní brouci (Coleoptera aquatica):
vodomilovití (Hydrophilidae)
močálník Laccobius minutus dt, eu / E
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močálník Laccobius striatulus eu / E

+

–

Hvězdička

–

vodomil Anacaena lutescens eu / E

+

–

Hvězdička (mokřad)

–

vodomil Coelostoma orbiculare dt, eu / E

+

–

Hvězdička (tůň)

–

vodomil Helochares obscurus dt, eu / E

+

–

Hvězdička, Nový ryb.

–

vodomil Hydrochara flavipes dt, eu / A

+

–

Hvězdička

–

+

–

Hvězdička

–

drabčík Ocypus fuscatus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

drabčík Ontholestes tesselatus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

drabčík Platydracus fulvipes R2

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

drabčík Tasgius melanarius E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

–

RBC 418 V podkově

–

VKP 107 LhotkaHluboček, VKP
Lhotka, RBC 330
Lhotka (Hluboček),
LBC 69 Studená hůra

–

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

(mokřad)

vodní brouci (Coleoptera aquatica):
vodanovití (Hydraenidae)
vodan Hydraena melas sq, eu / E
brouci (Coleoptera): drabčíkovití
(Staphylinidae: Staphylinini:
Staphylinina)

brouci (Coleoptera):
roháčovití (Lucanidae)
roháček kovový (Platycerus caraboides
caraboides) SX
brouci (Coleoptera): vrubounovití,
zlatohlávci (Scarabaeidae: Cetoniinae)

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

+

§O

zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata aurata)
SX (SP)

+

–

VKP Lhotka

–

+

–

VKP Lhotka

–

–

brouci (Coleoptera):
krascovití (Buprestidae)
krasec Anthaxia helvetica helvetica fA, XY,
E

krasec čtyřtečný (Anthaxia quadripunctata
quadripunctata) fA, XY, E

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP 107
Lhotka-Hluboček,
VKP Lhotka, RBC
330 Lhotka
(Hluboček)

krasec lesknavý (Anthaxia nitidula) fA, XY,
E

+

–

VKP Lhotka

–

krasec Trachys minutus minutus ml, E

+

–

niva Třebovky

+

brouci (Coleoptera):
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na lokalitě

Negativní
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kovaříkovití (Elateridae)

kovařík Actenicerus sjaelandicus

+

–

niva Zádolského p.,
Hvězdička (mokřad),
niva Třebovky, niva
Nového p.

kovařík Adrastus pallens

+

–

LBC 69 Studená hůra

–

kovařík Agriotes acuminatus

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kovařík Agriotes pilosellus

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kovařík Agriotes ustulatus

+

–

VKP Lhotka

–

kovařík šedý (Agrypnus murinus)

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kovařík Ampedus pomorum PR

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kovařík Athous haemorrhoidalis

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kovařík Athous subfuscus

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP
Lhotka, LBC Dolec

–

kovařík Athous vittatus

+

–

VKP Lhotka, RBC
330 Lhotka
(Hluboček)

+

kovařík Dalopius marginatus

+

–

LBC 69 Studená
hůra, RBC 418
V podkově

–

kovařík Hemicrepidius niger

+

–

LBC Dolec, LBC 69
Studená hůra

–

kozlíček Agapanthia villosoviridescens

+

–

niva Třebovky

+

tesařík červenoštítý (Dinoptera collaris) XY

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

tesařík obecný (Stictoleptura rubra rubra)
XY

+

–

LBC 69 Studená
hůra, RBC 418
V podkově

–

tesařík polokrový (Glaphyra minor minor)
XY

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

tesařík skladištní (Phymatodes testaceus)
XY

+

–

RBC 418 V podkově

–

tesařík Leptura quadrifasciata
quadrifasciata XY

+

–

VKP Lhotka

–

tesařík Pachytodes cerambyciformis XY

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

tesařík Pseudovadonia livida livida XY

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

tesařík Rutpela maculata maculata XY

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

brouci (Coleoptera):
tesaříkovití (Cerambycidae)
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+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

bázlivec olšový (Agelastica alni alni) A

+

–

Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad)

–

bázlivec Galerucella tenella A

+

–

Nový ryb. (mokřad)

–

dřepčík Chaetocnema concinna E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

dřepčík Chaetocnema hortensis E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

dřepčík Longitarsus luridus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

dřepčík Longitarsus succineus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

dřepčík Phyllotreta atra E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

dřepčík Phyllotreta nigripes E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

dřepčík Phyllotreta undulata E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

dřepčík Phyllotreta vittula E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kohoutek Oulema gallaeciana E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kohoutek černý (Oulema melanopus) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

krytohlav Cryptocephalus labiatus E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa
fastuosa) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

Druh

tesařík Stenurella melanura XY

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

brouci (Coleoptera):
mandelinkovití (Chrysomelidae)

mandelinka Chrysolina herbacea herbacea
A

+

–

Bezděkov, niva
Zádolského p.,
U farského lesa,
Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
niva Třebovky, niva
Nového p.

mandelinka řeřišnicová (Phaedon
cochleariae cochleariae) E

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

rákosníček Donacia semicuprea E, PV2
SR1 HD1 BH4 ind.3°

+

–

Hvězdička

–

+

§ SO

LBC 69 Studená hůra

–

§ SO

Hluboček, LBC 52
(Kojovec)

+

obojživelníci (Amphibia):
ocasatí (Urodela)
čolek horský (Mesotriton alpestris) NT
čolek obecný (Triturus vulgaris) NT

+

obojživelníci (Amphibia):
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kuňka obecná (Bombina bombina) EN

+?

§ SO

ropucha obecná (Bufo bufo) NT

+?

§O

ropucha zelená (Bufotes viridis) NT

+?

rosnička zelená (Hyla arborea) NT

+

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

žáby (Anura)

skokan hnědý (Rana temporaria) NT

zelení skokani (Pelophylax esculentus
complex) NT

Hvězdička

+?

VN Hvězda (hráz)

+

§ SO

Bezděkov, VN
Hvězda

+

§ SO

niva Zádolského p.,
Nový ryb. (mokřad)
Hvězdička (mokřad),
Nový ryb. (mokřad),
niva Třebovky, niva
Nového ryb.,
Třebovka, Zádolský
p., LBC (VN Hvězda,
Hvězdička), LBK (VN
Hvězda, Hvězdička)

+?

+?

–

+

§ SO

Nový ryb.

+

+

+?

plazi (Reptilia): ještěři (Sauria)

ještěrka obecná (Lacerta agilis) NT

+

§ SO

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP
Lhotka, LBC Dolec,
NRBK 93

ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) NT

+

§ SO

LBC 69 Studená hůra

–

+

§ SO

Hluboček, Bezděkov,
U farského lesa, RBC
330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

+

užovka obojková (Natrix natrix) LC

+

§O

VN Hvězda,
Hvězdička, Nový ryb.

+

zmije obecná (Vipera berus) VU

+

§ KO

LBC 69 Studená hůra

–

–

§O

Nový ryb. – průtah

+?

§O

Nový ryb.

–

–

čáp bílý (Ciconia ciconia) 4 NT

–

§O

čáp černý (Ciconia nigra) 4 VU

–

§ SO

volavka popelavá (Ardea cinerea) 3 NT

–

–

slepýš křehký (Anguis fragilis) LC

plazi (Reptilia): hadi (Serpentes)

ptáci (Aves):
potápky (Podicipediformes)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 3 VU
potápka roháč (Podiceps cristatus) 3 VU

+?
+

ptáci (Aves):
veslonozí (Pelecaniformes)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3
VU

VN Hvězda – průtah

+?

niva Nového p.

+?

LBC (VN Hvězda,
Hvězdička) – průtah

+?

niva Třebovky

+?

ptáci (Aves):
brodiví (Ciconiiformes)
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čírka obecná (Anas crecca) 3 CR

–

§O

kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2

+

–

kopřivka obecná (Anas strepera) 3 VU

+?

§O

labuť velká (Cygnus olor) 2 VU

+

–

zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 3 EN

–

§ SO

+?

§O

+

krahujec obecný (Accipiter nisus) 2 VU

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

ptáci (Aves):
vrubozobí (Anseriformes)
Nový ryb. – průtah

+?

VN Hvězda

+

Nový ryb.

+

VN Hvězda,
Hvězdička

+

VN Hvězda – průtah

+?

ptáci (Aves):
dravci (Accipitriformes)
LBC 69 Studená
hůra, RBC 418
V podkově

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

§ SO

RBC 418 V podkově

+

moták pilich (Circus cyaneus) 3 CR

+?

§ SO

Nový ryb.

+

moták pochop (Circus aeruginosus) 4 VU

+?

§O

Nový ryb.

+

ostříž lesní (Falco subbuteo) /4/ EN

+?

§ SO

RBC 418 V podkově

+

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

–

LBC Dolec

–

koroptev polní (Perdix perdix) 1 NT

+?

§O

LBC 52 (Kojovec) –
hlasy

+

křepelka polní (Coturnix coturnix) /4/ NT

+?

§ SO

VKP Lhotka, LBK
(LBC 52 – LBC
Dolec) – hlasy

+

–

§ SO

VKP 107 LhotkaHluboček

+?

+?

§ SO

Nový ryb. – hlasy

+

jeřáb popelavý (Grus grus) 3 CR

–

§ KO

niva Nového p. –
v letu

+?

lyska černá (Fulica atra) 3

+

–

VN Hvězda,
Hvězdička

+

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 3
NT

+

–

Nový ryb. – hlasy

+

čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 3 VU

+

–

LBK (VN Hvězda,
Hvězdička)

+

kulík říční (Charadrius dubius) 4 VU

+

–

Nový ryb.

+

jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 1 VU

káně lesní (Buteo buteo) 2

poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2
ptáci (Aves):
hrabaví (Galliformes)
bažant obecný (Phasianus colchicus) 1

ptáci (Aves):
krátkokřídlí (Ralliformes)
chřástal polní (Crex crex) /4/ VU
chřástal vodní (Rallus aquaticus) 3 VU

ptáci (Aves):
dlouhokřídlí (Charadriiformes)
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racek chechtavý (Larus ridibundus) 3 VU

+

–

rybák černý (Chlidonias niger) /4/ CR

–

§ KO

Nový ryb. – průtah

+?

rybák obecný (Sterna hirundo) 4 EN

–

§ SO

Nový ryb. – průtah

+?

holub domácí (Columba livia domestica)

–

–

holub doupňák (Columba oenas) 3 VU

–

§ SO

holub hřivnáč (Columba palumbus) 3

+

hrdlička divoká (Streptopelia turtur) /4/

VN Hvězda

+

ptáci (Aves):
měkkozobí (Columbiformes)
více lokalit v trasách
záměru

+

LBC (VN Hvězda,
Hvězdička) – hlasy

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček) – hlasy

+

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

–

LBC 69 Studená hůra

+

kalous ušatý (Asio otus) 2 LC

+?

–

U farského lesa –
hlasy

–

puštík obecný (Strix aluco) 1

+

–

VKP Lhotka – hlasy

–

–

§O

LBC Dolec – v letu

–

+

§ SO

Třebovka

–

datel černý (Dryocopus martius) 1 LC

+?

–

RBC 418 V podkově

–

krutihlav obecný (Jynx torquilla) /4/ VU

–

§ SO

LBC 52 (Kojovec) –
hlasy

–

strakapoud velký (Dendrocopos major) 1

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

–

LBC Dolec, LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

+

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

§O

VKP 106 Nad
Třebovkou

+

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1
ptáci (Aves):
kukačky (Cuculiformes)
kukačka obecná (Cuculus canorus) /4/
ptáci (Aves):
sovy (Strigiformes)

ptáci (Aves):
svišťouni (Apodiformes)
rorýs obecný (Apus apus) 4
ptáci (Aves):
srostloprstí (Coraciiformes)
ledňáček říční (Alcedo atthis) 2 VU
ptáci (Aves):
šplhavci (Piciformes)

žluna zelená (Picus viridis) 1 LC
ptáci (Aves):
pěvci (Passeriformes)
brhlík lesní (Sitta europaea) 1
bramborníček černohlavý (Saxicola
torquta) 3 VU
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bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) /4/
LC

+

§O

budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 4

+

budníček menší (Phylloscopus collybita) 3
budníček větší (Phylloscopus trochilus) /4/

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

niva Zádolského p.

+

–

RBC 418 V podkově

–

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

–

Nový ryb. (mokřad) –
hlasy

+

červenka obecná (Erithacus rubecula) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

čížek lesní (Carduelis spinus) 3

+

–

LBC 69 Studená
hůra, RBC 418
V podkově

+

+?

–

NRBK 93, RBC 330
Lhotka (Hluboček)

+

drozd brávník (Turdus viscivorus) 3

+

–

RBC 418 V podkově

–

drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

drozd zpěvný (Turdus philomelos) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

–

LBC 69 Studená hůra

+

jiřička obecná (Delichon urbica) /4/ NT

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

kavka obecná (Corvus monedula) 2 NT

–

§ SO

VKP 106 Nad
Třebovkou – v letu

+

konipas bílý (Motacilla alba) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

konipas horský (Motacilla cinerea) 3

+

–

Hluboček

+

konipas luční (Motacilla flava) /4/ VU

–

§ SO

Nový ryb. (mokřad)

+

konopka obecná (Carduelis cannabina) 3

+

–

LBC Dolec

+

kos černý (Turdus merula) 2

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

králíček obecný (Regulus regulus) /3/

+

–

RBC 418 V podkově
– hlasy

–

králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) /3/

+?

–

LBC 69 Studená hůra
– hlasy, RBC 418
V podkově – hlasy

–

krkavec velký (Corvus corax) 1 VU

+?

§O

LBC 69 Studená hůra

+

lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) /4/
NT

–

–

RBC 418 V podkově

–

lejsek šedý (Muscicapa striata) 4 LC

+

§O

niva Nového p. –
hlasy

+

linduška lesní (Anthus trivialis) 4

+

–

LBC 69 Studená hůra

+

RBC 330 Lhotka
(Hluboček) – hlasy

+

Nový ryb. – hlasy

+

cvrčilka zelená (Locustella naevia) /4/

dlask tlustozobý (Coccothraustes
coccothraustes) 3

hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2

mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus) 1

+?

–

moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 3

+?

§O
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes) /1/ VU

+

§O

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3

+

pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) /4/

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

NT
LBC 69 Studená hůra
– hlasy

–

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pěnice pokřovní (Sylvia curruca) /4/

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pěnice slavíková (Sylvia borin) 4

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

pěvuška modrá (Prunella modularis) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

rákosník obecný (Acrocephalus
scirpaceus) 4

+

–

Hvězdička – hlasy

+

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 4

+

–

niva Třebovky – hlasy

+

rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
/4/

–

–

LBC 69 Studená hůra
– průtah

+

sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) /4/

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

skorec vodní (Cinclus cinclus) 1 LC

+

–

Třebovka

–

skřivan polní (Alauda arvensis) 3

+

–

VKP Lhotka, LBC
Dolec

+

sojka obecná (Garrulus glandarius) 2

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

straka obecná (Pica pica) 1

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

strnad obecný (Emberiza citrinella) 1

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

strnad luční (Miliaria calandra) 2 VU

–

§ KO

LBC 52 (Kojovec) –
hlasy

+?

+?

–

Nový ryb. – průtah

+

střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

sýkora babka (Parus palustris) 1

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

sýkora koňadra (Parus major) 2

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

sýkora modřinka (Parus caeruleus) 2

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

sýkora parukářka (Parus cristatus) 1 LC

+

–

LBC 69 Studená hůra

+

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 3
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

sýkora uhelníček (Parus ater) 1

+?

–

LBC 69 Studená
hůra, RBC 418
V podkově

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1

+?

–

LBC 69 Studená hůra

špaček obecný (Sturnus vulgaris) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

ťuhýk obecný (Lanius collurio) 4 NT

+

§O

VKP Lhotka, LBC
Dolec – hlasy,
zásobárny

+

vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 4 LC

+?

§O

LBK (Skuhrovská ul.),
Hvězda, Hvězdička

+

vrabec domácí (Passer domesticus) 1 LC

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

vrabec polní (Passer montanus) 1 LC

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

Druh

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru
+
+?

vrána obecná šedá (Corvus corone cornix)
1 NT

–

–

VKP Lhotka, LBK
(LBC 52 – LBC
Dolec), LBC Dolec,
NRBK 93

zvonek zelený (Carduelis chloris) 2

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 3

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

+?

§ SO

ježek východní (Erinaceus roumanicus) LC

+

krtek obecný (Talpa europaea) LC

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+?

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, NRBK 93

+?

+

–

více lokalit v trasách
záměru

+

rejsec černý (Neomys anomalus) LC, Bern
III

+

–

niva Nového p.

–

rejsec vodní (Neomys fodiens) LC, Bern III

+

–

niva Nového p., niva
Třebovky

–

–

LBC 52 (Kojovec),
RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra

+

+

–

Kojovec, LBC 52
(Kojovec), RBC 330
Lhotka (Hluboček),
LBC 69 Studená hůra
niva Třebovky, niva
Nového p.

+

–

§ SO

žluva hajní (Oriolus oriolus) 4 LC
savci (Mammalia):
hmyzožravci (Eulipotyphla)

rejsek malý (Sorex minutus) LC, Bern III

rejsek obecný (Sorex araneus) LC, Bern III

+

savci (Mammalia):
letouni (Chiroptera)
netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
EN, LC, Bern II, Eurobats (Bonn II),
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VKP 106 Nad

+?

Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

Směrnice o stanovištích (Příl. IV)

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

Třebovkou

netopýr rezavý (Nyctalus noctula) EN, LC,
Bern II, Eurobats (Bonn II), Směrnice
o stanovištích (Příl. IV)

–

§ SO

VN Hvězda

netopýr ušatý (Plecotus auritus) EN, LC,
Bern II, Eurobats (Bonn II), Směrnice
o stanovištích (Příl. IV)

–

§ SO

Bezděkov, niva
Zádolského p.

netopýr vodní (Myotis daubentonii) EN, LC,
Bern II, Eurobats (Bonn II), Směrnice
o stanovištích (Příl. IV)

–

§ SO

VN Hvězda,
Hvězdička, Nový ryb.

netopýr vousatý (Myotis mystacinus) EN,
LC, Bern II, Eurobats (Bonn II), Směrnice
o stanovištích (Příl. IV)

–

§ SO

U farského lesa

+?

hraboš mokřadní (Microtus agrestis) LC

+

–

niva Nového p.

–

hraboš polní (Microtus arvalis) LC

+

–

VKP Lhotka, LBK
(LBC 52-LBC Dolec),
LBC Dolec

+

hryzec vodní (Arvicola amphibius) LC

+

–

Nový ryb. (mokřad)

–

myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) LC

+

–

RBC 330 Lhotka
(Hluboček)

+

myšice lesní (Apodemus flavicollis) LC

+

–

U farského lesa, LBK
(LBC 52-LBC Dolec),
LBC 69 Studená hůra

+

+

+

+?

+

savci (Mammalia):
hlodavci (Rodentia)

norník rudý (Clethrionomys glareolus) LC

+

–

U farského lesa, LBC
52 (Kojovec), RBC
330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) LC

–

–

Hvězdička – pobytové
stopy

–

veverka obecná (Sciurus vulgaris) DD, LC,
Bern III

+

§O

Hluboček, LBC 69
Studená hůra, RBC
418 V podkově

–

+

–

LBC 52 (Kojovec)

+

+

–

niva Třebovky –
pobytové stopy

+

+?

–

LBC 52 (Kojovec),
LBC Dolec –
pobytové stopy

+

+

–

VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP

+

savci (Mammalia):
zajíci (Lagomorpha)
zajíc polní (Lepus europaeus) NT, LC
savci (Mammalia):
šelmy (Carnivora)
hranostaj Mustela erminea LC, Bern III

kolčava Mustela nivalis LC, Bern III
kuna skalní (Martes foina) LC, Bern III
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Druh

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

Zjištěn
na lokalitě

Negativní
vliv
záměru

Lhotka, LBC Dolec,
NRBK 93 – pobytové
stopy, LBC 69
Studená hůra
+?

–

NRBK 93 – pobytové
stopy

+

–

§ SO

VN Hvězda, Nový
ryb. – pobytové stopy

+

prase divoké (Sus scrofa) LC

+

–

LBC 52 (Kojovec),
LBC 69 Studená hůra
– pobytové stopy

+

srnec obecný (Capreolus capreolus) LC,
Bern III

+

–

LBC 52 (Kojovec),
LBC Dolec, NRBK 93,
LBC 69 Studená hůra

+

liška obecná (Vulpes vulpes) LC
vydra říční (Lutra lutra) VU, NT, Směrnice
o stanovištích (Příl. II a IV), Nařízení
komise (Příl. A), Bern II, CITES (Příl. I)
savci (Mammalia):
sudokopytníci (Artiodactyla)

Druhy kriticky ohrožené
Zmije obecná (Vipera berus). Zmiji obecnou lze ekologicky charakterizovat jako lesní druh
dobře přizpůsobený podmínkám drsného klimatu s extrémně kolísajícími teplotami.
Vyhledává výslunná, ale vlhká místa v lesnatých krajinách jako jsou např. paseky a polomy,
porosty borůvčí a brusinek, vřesoviště, rašeliniště, okolí lesních potoků, opuštěné lesní
kamenolomy, zarostlé kamenité stráně a okraje lesů i zarostlé křovinaté stráně polí a luk.
Hlavní složkou potravy dospělých zmijí jsou drobní hlodavci a hmyzožravci. Příležitostně se
mohou stát potravou i mladí ptáci hnízdící na zemi, dále plazi a obojživelníci (Mikátová et al.
2001). Lokalita: LBC 69 Studená hůra (1 ex., 6.6.2016).
Jeřáb popelavý (Grus grus). Ptáci hnízdící v Evropě jsou tažní; na hnízdiště přilétají koncem
února až začátkem března, setrvávají až do září nebo i října. Hnízdním prostředím jeřába
jsou bažinatá území v otevřené i lesní krajině. U nás jsou to velké rybníky s dostatečně
rozsáhlými litorálními porosty předcházejícími v pole a louky. Potrava je především rostlinná,
živočišnou potravu tvoří hlavně hmyz, také kroužkovci, měkkýši i menší obratlovci včetně
hraboše polního. Potravu loví jak v bažinných porostech, tak na loukách a polích. V letech
1990, 1993 a 1995 byl zjištěn u Nového rybníka, rovněž v dubnu 1999 (Jetmar 2000).
Lokalita: niva Nového potoka, pozorován v letu 1 ex. (15.4.2016).
Rybák černý (Chlidonias niger). Přílet na hnízdiště v ČR probíhá až v květnu, odlet od
července až do září. Hnízdním prostředím rybáka černého jsou mělké zarostlé vody, jako
jsou rybníky, jezera, bažiny či mrtvá ramena řek, u nás hlavně velké rybníky s litorálními
porosty. Potravou je především vodní i suchozemský hmyz, dále i drobné rybky a žáby.
Potravu loví v letu nad hladinou, na rostlinách, z vody i blízko pod hladinou (Šťastný et al.
2006). Jetmar (2000) udává pravidelné průtahy, přičemž průtah bývá nejsilnější v květnu.
Lokalita: Nový rybník, průtah 10 ex., 13.5.2016.
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Strnad luční (Miliaria calandra). U nás hnízdící ptáci jsou převážně stálí, s kratšími
podzimními a zimními potulkami. Jen malá část z nich zřejmě táhne na jih areálu. Hnízdním
prostředím strnada lučního jsou rozsáhlejší otevřené plochy polí a luk s roztroušenými keři
a stromořadími, železniční náspy, ruderální plochy, výsypky po těžbě uhlí apod. K hnízdění
dochází zřejmě dvakrát ročně, od konce dubna do začátku července. Potravu, sbíranou na
zemi i na rostlinách, tvoří zejména semena trav a dále zelené části rostlin. Mláďata jsou
krmena hlavně hmyzem. Jetmar (2000) uvádí náhodné a vzácné výskyty v letech 1996, 1999
a 2000, avšak je řazen k přibývajícím druhům. Lokalita: LBC 52 (Kojovec), hlas samce
(9.5.2016).
Druhy silně ohrožené
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus). Hygrofilní druh motýla z čeledi
modráskovitých (Lycaenidae) s eurosibiřským rozšířením. Biotopově vázán na podmáčené či
bažinaté louky, okraje vodních toků. Nalézán též na ruderálních mokřadech (strouhy,
meliorační kanály, opuštěná pole, břehy hlinišť a pískoven, průmyslové areály, dna lomů).
Omezen na nížiny a pahorkatiny (do 500 m n. m.). Živnou rostlinou jsou širokolisté šťovíky,
zejména š. tupolistý (Rumex obtusifolius), š. kadeřavý (R. crispus) a š. koňský (R.
hydrolapathum). Na Moravě není ohrožen a nadále expanduje (Beneš et al. 2002). Zámečník
(2007) jej ze čtverce 6164 uvádí z České Třebové – vlhký ruderál na okraji silnice ca 2000 m
JJV od železniční stanice a ze Semanína – zruderalizované porosty v bývalé vojenské
střelnici ca 1290 m JJV od středu obce.
Čolek horský (Mesotriton alpestris). Druh s výraznou vazbou na lesní biotopy. Ve výše
položených oblastech může obývat i otevřená stanoviště s vyšší bylinnou vegetací.
Rozmnožuje se v kalužích, tůňkách, zatopených lomech, pískovnách, různých umělých
nádržích i menších rybnících (Moravec 1994). Během života na souši je v různých úkrytech,
např. pod kameny nebo pod mechem, zvláště pak pod trouchnivějícími kmeny a v dutinách
mezi kořeny stromů. Čolci horští, většinou v říjnu, vyhledávají zimní úkryty, kde se často
shromažďují ve velkém množství, někdy spolu s jinými druhy obojživelníků. Do vody se
vydávají ihned po procitnutí ze zimního spánku, tj. v březnu až dubnu a během 10–14ti dní
se už rozmnožují. Samička klade velké množství vajíček jednotlivě mezi listy vodních rostlin
(Maštera 2013, Maštera et al. 2016). Larvy jsou často hodně tmavé, ploutevní lemy
s výrazným mramorováním, špička ocasu často až celá černá. Na ocase prudce přecházejí
ploutevní lemy ve špičku (nebo tupě zakončen); velikost až 50 mm (Maštera 2008).
Po skončení rozmnožování, většinou v červnu až červenci, zůstávají čolci ještě delší dobu
ve vodě. Pomalu ztrácejí svatební šat a po několika dnech či týdnech vodu opouštějí.
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Obývá chladnější biotopy; teplotní poměry na stanovišti
však nejsou v našich podmínkách hlavním limitujícím faktorem. Tím bude pravděpodobně
především vlhkost. Z hlediska analogie k fytogeografii, ještěrka živorodá se vyskytuje
v oreofytiku, není vzácná v mezofytiku, ale v závislosti na vlhkosti může zasahovat
do vlhkého termofytika. Osídluje především oblasti s původním výskytem bučin a horských
smrčin. Běžně se vyskytuje i na imisních holinách a horských loukách. Obývá též vřesoviště,
rašeliniště, průseky, okraje lesních cest, vlhké louky, břehy vodotečí apod. Zimuje v úkrytech
mezi kořeny stromů, v trouchnivějících pařezech nebo hromadách větví (Mikátová et al.
2001).
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Chřástal polní (Crex crex). Přílet na hnízdiště probíhá převážně až v květnu, odlet v září.
Hnízdním prostředím chřástala polního jsou především louky, zejména vlhké, dále i pole,
hlavně s kulturami jetele nebo vojtěšky. Potravu tvoří hlavně malí živočichové; je to převážně
hmyz, kroužkovci a malí měkkýši, podíl rostlin je nepatrný. Potravu sbírá při procházení
porostem ze země a z rostlin. Zjištění přítomnosti chřástala polního v terénu je možné
prakticky jen podle hlasu. Hnízdo je na zemi v hustém travním porostu, snůšky se v hnízdech
objevují od půli května do půli července.
Chřástal vodní (Rallus aquaticus). Na hnízdiště se ptáci vracejí od poloviny března, hlavně
však v dubnu, mizí v srpnu až září. Hnízdním prostředím chřástala vodního jsou mělké vody
zarostlé bažinnou vegetací, což jsou u nás především litorální porosty rákosin na větších i
menších rybnících, v menší míře i bažinné porosty mimo rybníky. Potrava je především
živočišná: jsou to hlavně menší bezobratlí, jako je vodní hmyz a jeho larvy, měkkýši,
kroužkovci, drobní korýši, pavouci, dokáže usmrtit i malé obratlovce. Rostlinnou potravu tvoří
hlavně zelené části, hlízy i semena vodních a příbřežních rostlin. Potravu sbírá při
procházení porostů. Přítomnost chřástala vodního se zjistí hlavně podle hlasu. Hnízdo je
umístěno velmi skrytě, zpravidla nízko při hladině v hustém trsu ostřice, zblochanu a
v podobných nižších rostlinách, méně často v čistém rákosu. Snůšky lze najít od začátku
dubna do půli července.
Konipas luční (Motacilla flava). Naši ptáci se na hnízdiště vracejí koncem března a v dubnu,
vytrácejí se již od poloviny srpna do září. Hnízdní prostředí konipasa lučního je velice
rozmanité. U nás jsou jeho typickým prostředím vlhké louky a mokřiny u rybníků a řek, žije
také na polích a devastovaných plochách porostlých plevelnou vegetací. Potravu tvoří
především hmyz a jiní drobní bezobratlí. Hnízdí zřejmě dvakrát ročně, od konce dubna do
půli července, hnízdo je na zemi dokonale ukryté v rostlinstvu.
Křepelka polní (Coturnix coturnix). Přílet na hnízdiště probíhá od dubna, hlavně však
v květnu, odlet začíná již od srpna a protahuje se do začátku října. Původním prostředím
křepelky polní jsou stepi a lesostepi. V současnosti obývá otevřenou krajinu s poli a loukami,
nejčastěji zahnízdí v obilných polích, jetelištích, vojtěškovištích, na loukách i neobdělávaných
travnatých plochách – všude tam, kde rostlinný pokryv poskytuje dostatečnou ochranu.
Pravidelný (každoroční) výskyt (1991–2000) a pravidelně protahující druh (Jetmar 2000).
Moták pilich (Circus cyaneus). Na hnízdiště přilétá v březnu až dubnu, opouští je v srpnu až
září. Dává přednost otevřeným plochám od nížin až po vysoké polohy, jako jsou rašeliniště,
vřesoviště, vlhké louky, pole i rozsáhlé lesní paseky či čerstvě zalesňované plochy. Hnízdo
zakládá na zemi v husté vegetaci. Loví především drobné zemní savce, hlavně hraboše
polní, početnou část kořisti představují i drobní ptáci. Moták pilich hnízdí v České republice
jen velmi roztroušeně a značně nepravidelně.
Rybák obecný (Sterna hirundo). Na naše hnízdiště se ptáci vracejí během dubna
až začátkem května, opouštějí je v průběhu srpna. Hnízdním prostředím rybáka obecného
jsou mělké vody a pobřeží, jak mořská, tak u vnitrozemských vod včetně větších řek. U nás
jsou to větší rybníky a vodní nádrže s litorálními porosty nebo ostrůvky. Potravou jsou
především malé ryby (ouklej obecná, cejni, karasi), méně hmyz a jeho larvy, korýši, případně
jiní bezobratlí.
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Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina). Na hnízdiště v ČR přiletují již od konce února, hlavně
v březnu, z hnízdišť mizí samci již v červenci, samice s mladými převážně v září. Hnízdním
prostředím zrzohlávky rudozobé jsou oblasti mělkých vod s bohatou vegetací. U nás jsou to
především větší rybníky a mělké nádrže v nižších polohách s dostatečnými porosty rákosin
a zejména s ostrůvky. Za potravu slouží především vodní rostliny, hlavně řasy rodu Chara,
ale i semena a zelené části rdestů, stolístku, prustky aj. Menší podíl živočišné potravy tvoří
drobní vodní živočichové.
Vydra říční (Lutra lutra). Relativně stenotopní druh vázaný na nejrůznější typy vodních ploch.
U nás obsazuje tři hlavní typy stanovišť – řeky, potoky, náhony či různé kanály, velké rybníky
či rybniční soustavy a přehradní nádrže, horské oligotrofní potoky a říčky s vysokou kyselostí
vody a malým zarybněním navštěvuje jen za podzimních až zimních migrací. Výběr místa
výskytu ovlivňují vedle nabídky potravy a úkrytů i parametry prostředí, např. profil břehů,
pobřežní vegetace, hloubka toku a charakter jeho řečiště či stupeň znečištění. Jako migrační
bariéry fungují kanalizované úseky toků s vysokými kolmými břehy či betonovým potrubím,
jezy a mosty lemované rušnými komunikacemi. Vydra byla v minulosti dlouhodobě postižena
nadměrným lovem a znečištěným prostředím, současný příznivý populační trend vede
k obnově početnosti i rozsahu výskytu (Anděra & Gaisler 2012). Pozorována z lokality
Opatov – rybník Nový (Anděra & Červený 2009).

Druhy ohrožené
Koroptev polní (Perdix perdix). Původem pták krátkostébelných stepí, který se úspěšně
adaptoval na život v otevřené zemědělské krajině jako jejího hlavního životního prostředí.
V této tzv. kulturní stepi osídlila především okraje polí s travnatými mezemi, s okraji cest,
křovinami a polními lesíky. U vesnic a měst vyhledává hlavně porosty ruderální vegetace.
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Typickým hnízdním prostředím jsou porosty keřů a
stromů podél stojatých i tekoucích vod. Stačí mu i jednotlivé stromy (zejména vrby, břízy
a olše) rostoucí v zamokřených plochách. Na ně zavěšuje typické vakovité hnízdo. Páry
hnízdí nejčastěji jen jednou do roka, od dubna do června. Hlavním potravním zdrojem
moudivláčka je drobný hmyz a jiní bezobratlí živočichové, které hledá ve větvoví dřevin u vod
a v rákosinách. Naši ptáci táhnou v srpnu až září do svých středomořských zimovišť,
na hnízdiště přilétají v březnu až dubnu.
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Je druhem severského jehličnatého lesa
a analogického prostředí v horách. Charakteristickým hnízdním prostředím ořešníka jsou
jehličnaté mladší a husté lesy, zejména smrkové, od středních nadmořských výšek po horní
hranici lesa. Hnízdí však i v kulturních smrčinách nízkých poloh. Ojediněle akceptuje
i smíšené lesy s větším podílem jehličnatých stromů. Stavební aktivita začíná již od počátku
března, hnízdění se protahuje až do června. Páry hnízdí jen jednou do roka. Hnízdění lze
nejsnadněji prokázat v době toku na konci zimy a během vyvádění mláďat, která jsou
poměrně hlučná.
Tabulka: Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na dotčených lokalitách navržených
variant záměru.
Druh

varianty
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§ KO

§ SO

červená

modrá

zmije obecná (Vipera berus)

+

+

jeřáb popelavý (Grus grus)

+

-

rybák černý (Chlidonias niger)

-

-

strnad luční (Miliaria calandra)

+

+

ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus)

-

-

čolek horský (Mesotriton alpestris)

+

+

čolek obecný (Triturus vulgaris)

+

+

kuňka obecná (Bombina bombina)

+

-

ropucha zelená (Bufotes viridis)

+

+

rosnička zelená (Hyla arborea)

+

+

zelení skokani (Pelophylax esculentus complex)

-

-

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

-

+

ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

+

+

slepýš křehký (Anguis fragilis)

+

+

čáp černý (Ciconia nigra)

+

-

zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

+

+

krahujec obecný (Accipiter nisus)

-

-

moták pilich (Circus cyaneus)

-

-

ostříž lesní (Falco subbuteo)

-

-

křepelka polní (Coturnix coturnix)

+

+

chřástal polní (Crex crex)

-

-

chřástal vodní (Rallus aquaticus)

-

-

rybák obecný (Sterna hirundo)

-

-

holub doupňák (Columba oenas)

+

-

ledňáček říční (Alcedo atthis)

+

-

krutihlav obecný (Jynx torquilla)

+

+

kavka obecná (Corvus monedula)

-

-

konipas luční (Motacilla flava)

-

-

žluva hajní (Oriolus oriolus)

+

+

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)

-

-

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

+

+

netopýr ušatý (Plecotus auritus)

+

+

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

+

+

netopýr vousatý (Myotis mystacinus)

+

+

vydra říční (Lutra lutra)

+

+
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Druh

§O

varianty

červená

modrá

batolec červený (Apatura ilia)

+

+

otakárek fenyklový (Papilio machaon)

+

+

mravenec lesní (Formica rufa)

+

+

mravenec otročící (Formica fusca)

+

+

mravenec travní (Formica pratensis)

-

-

čmelák hájový (Bombus lucorum)

+

+

čmelák luční (Bombus pratorum)

+

+

čmelák rolní (Bombus pascuorum)

+

+

čmelák skalní (Bombus lapidarius)

+

+

čmelák zahradní (Bombus hortorum)

+

+

čmelák zemní (Bombus terrestris)

+

+

pačmelák lesní (Bombus sylvestris)

+

+

prskavec menší (Brachinus explodens)

+

+

střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri)

+

+

střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii)

+

+

svižník polní (Cicindela campestris campestris)

+

+

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

+

+

ropucha obecná (Bufo bufo)

+

+

užovka obojková (Natrix natrix)

+

+

potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

-

-

potápka roháč (Podiceps cristatus)

-

-

čáp bílý (Ciconia ciconia)

+

-

čírka obecná (Anas crecca)

-

-

kopřivka obecná (Anas strepera)

-

-

jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

+

+

moták pochop (Circus aeruginosus)

-

-

koroptev polní (Perdix perdix)

+

+

rorýs obecný (Apus apus)

-

+

bramborníček černohlavý (Saxicola torquta)

-

-

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

+

+

krkavec velký (Corvus corax)

+

+

lejsek šedý (Muscicapa striata)

+

-

moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

+

-

ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

+

+

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

-

+

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

+

+

138

Druh

varianty

veverka obecná (Sciurus vulgaris)

červená

modrá

+

+

Shrnutí a závěr
Zoologický průzkum území záměru I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) byl zaměřen
na terestrickou, vodní a semiakvatickou faunu obývající lesní, vodní a mokřadní biotopy.
Zkoumáni byly pijavky, dále měkkýši a vybrané skupiny členovců, a to pavouci, stonožky,
mnohonožky, z hmyzu vážky, kobylky, saranče, ploštice, křísi, chrostíci, motýli (s denní
aktivitou), blanokřídlí (mravencovití a včelovití: čmeláci), brouci (střevlíkovití; vodní brouci
čeledí Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae a Hydraenidae;
drabčíkovití: velcí drabčíci subtribu Staphylinina), ze saproxylických druhů pak roháčovití,
vrubounovití (zlatohlávci), krascovití, kovaříkovití, tesaříkovití, a dále mandelinkovití brouci
čeledi Chrysomelidae. Z obratlovců byli vyhledáváni obojživelníci a plazi. Pozorováni byli
rovněž ptáci a savci, včetně letounů.
Zoologický průzkum se odvíjel od výsledků průzkumu botanického; zkoumány byly všechny
biotopy v dotčeném území záměru, zejména pak biotopy přírodního charakteru (T1.1
Mezofilní ovsíkové louky, L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L3.1 Hercynské dubohabřiny).
U biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem (X biotopy) byl průzkum zaměřen
především na terestrické živočichy s nízkou mobilitou, např. měkkýše, pavouky, stonožky,
mnohonožky, na střevlíkovité a drabčíkovité brouky, mravence, žáby a na plazy.
Materiál byl sbírán standardními metodami shodnými pro inventarizační průzkumy
maloplošných ZCHÚ (Janáčková et al. 2009). Pro vybrané skupiny živočichů byly použity
rozdílné metodiky.
Z výše uvedeného přehledu zjištěných druhů živočichů vyplývá, že aktualizovaným
zoologickým průzkumem bylo na dotčených lokalitách záměru zjištěno celkem 72 druhů
zvláště chráněných živočichů, z toho 4 druhy kriticky ohrožené, 31 druhů silně ohrožených
a 37 druhů ohrožených:
Druhy kriticky ohrožené: zmije obecná (Vipera berus), jeřáb popelavý (Grus grus), rybák
černý (Chlidonias niger), strnad luční (Miliaria calandra).
Druhy silně ohrožené: ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus), čolek horský
(Mesotriton alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina),
ropucha zelená (Bufotes viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), zelení skokani (Pelophylax
esculentus complex), ještěrka obecná (Lacerta agilis), j. živorodá (Zootoca vivipara), slepýš
křehký (Anguis fragilis), čáp černý (Ciconia nigra), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina),
krahujec obecný (Accipiter nisus), moták pilich (Circus cyaneus), ostříž lesní (Falco
subbuteo), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex), ch. vodní (Rallus
aquaticus), rybák obecný (Sterna hirundo), holub doupňák (Columba oenas), ledňáček říční
(Alcedo atthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), kavka obecná (Corvus monedula), konipas
luční (Motacilla flava), žluva hajní (Oriolus oriolus), netopýr dlouhouchý (Plecotus
austriacus), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. ušatý (Plecotus auritus), n. vodní (Myotis
daubentonii), n. vousatý (Myotis mystacinus), vydra říční (Lutra lutra).
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Druhy ohrožené: batolec červený (Apatura ilia), otakárek fenyklový (Papilio machaon),
mravenec lesní (Formica rufa), m. otročící (F. fusca), m. travní (F. pratensis), čmelák hájový
(Bombus lucorum), č. luční (B. pratorum), č. rolní (B. pascuorum), č. skalní (B. lapidarius),
č. zahradní (B. hortorum), č. zemní (B. terrestris), pačmelák lesní (B. sylvestris), prskavec
menší (Brachinus explodens), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri), s. Ulrichův
(C. ulrichii ulrichii), svižník polní (Cicindela campestris campestris), zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), potápka
malá (Tachybaptus ruficollis), p. roháč (Podiceps cristatus), čáp bílý (Ciconia ciconia), čírka
obecná (Anas crecca), kopřivka obecná (Anas strepera), jestřáb lesní (Accipiter gentilis),
moták pochop (Circus aeruginosus), koroptev polní (Perdix perdix), rorýs obecný (Apus
apus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquta), b. hnědý (S. rubetra), krkavec velký
(Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), moudivláček lužní (Remiz pendulinus),
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), ťuhýk obecný (Lanius collurio), vlaštovka
obecná (Hirundo rustica), veverka obecná (Sciurus vulgaris).

2.7 Ekosystémy
Podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stability krajiny (dále jen ÚSES).
V zájmovém území záměru se nacházejí tyto prvky ÚSES (varianta červená):
● lokální biocentrum LBC 52 v km 2,337–2,500, lesní komplex Kojovec (k.ú. Dlouhá
Třebová, Lhotka u Čes. Třebové), křížení – 2,444 mostní objekt přes potok dl. 170 m;
● lokální biokoridor LBK v km 2,597–2,700, v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, interakce s LBC 52
a LBC Dolec;
● lokální biocentrum LBC Dolec v km 2,800 (mimo trasu, ve vzdálenosti cca 100 m);
● osa nadregionálního biokoridoru NRBK 93 v km 2,800–3,200 (mimo trasu), souběh
s NRBK ve vzdálenosti 100–200m;
● regionální biocentrum RBC 330 Lhotka (rozloha: 25 ha), cílový vegetační typ XT, MT, DH,
LO; v km 3,644–3,702, lesní komplex Hluboček (k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, Parník), křížení
– 3,644 mostní objekt přes potok dl. 370 m;
● lokální biocentrum LBC 69 Studená hůra v km 5,400 (mimo trasu, ve vzdálenosti cca
100 m);
● lokální biokoridor LBK v km 5,459, letmé křížení se Skuhrovskou ulicí (silnice III/31512) –
mostní objekt dl. 100 m (v dosahu trasy);
● regionální biocentrum RBC 418 V podkově (rozloha: 73 ha), cílový vegetační typ BU, (DH),
MT, LO (mimo trasu);
● lokální biocentrum LBC v km 13,500, rybníky VN Hvězda a Hvězdička (k.ú. Opatov
v Čechách), křížení – mostní objekt dl. 540 m
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● lokální biokoridor LBK v km 13,500, rybníky VN Hvězda a Hvězdička (k.ú. Opatov
v Čechách), interakce s LBC a LBC (VN Hvězda), mostní objekt dl. 540 m.

V zájmovém území záměru se nacházejí tyto prvky ÚSES (varianta modrá):
● lokální biocentrum LBC 52 v km 2,337–2,500, lesní komplex Kojovec (k.ú. Dlouhá
Třebová, Lhotka u Čes. Třebové), křížení – 2,444 mostní objekt přes potok dl. 170 m;
● lokální biokoridor LBK v km 2,597–2,700, v k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, interakce s LBC 52
a LBC Dolec;
● lokální biocentrum LBC Dolec v km 2,800 (mimo trasu, ve vzdálenosti cca 100 m);
● osa nadregionálního biokoridoru NRBK 93 v km 2,800–3,200 (mimo trasu), souběh
s NRBK ve vzdálenosti 100–200m;
● regionální biocentrum RBC 330 Lhotka (rozloha: 25 ha), cílový vegetační typ XT, MT, DH,
LO; v km 3,644–3,702, lesní komplex Hluboček (k.ú. Lhotka u Čes. Třebové, Parník), křížení
– 3,644 mostní objekt přes potok dl. 370 m;
● lokální biocentrum LBC 69 Studená hůra v km 5,400 (v dosahu trasy);
● lokální biokoridor LBK v km 5,400–5,559 (k.ú. Česká Třebová), 5,464 letmé křížení se
Skuhrovskou ulicí (silnice III/31512) – mostní objekt dl. 305 m; interakce s LBC Dolík;
● lokální biocentrum LBC (VN Hvězda) v km 13,500, VN Hvězda (k.ú. Opatov v Čechách),
křížení (hráz rybníka)
● lokální biokoridor LBK v km 13,500, VN Hvězda a Hvězdička (k.ú. Opatov v Čechách),
interakce s LBC (VN Hvězda).

2.8 Klima
Dle Článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, se změnou
klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou
činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu
pozorována za srovnatelný časový úsek. Dle definice používané v rámci IPCC, se pak jedná
o jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či
jako důsledek lidské činnosti.

Scénář změny klimatu a klimatické extrémy
Scénář změny klimatu dle projektu VaV SP/1a6/108/07 předpokládá, že v prvním období
2010-2039 se teplota vzduchu na území ČR zvýší podle modelu ALADIN 25 cca o 1°C,
oteplení v létě a zimě je jen o něco menší než na jaře a na podzim. V období 2040-2069 je
již oteplení výraznější, nejvíce se zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o
1,8 °C). Za zmínku stojí zvýšení teplot v srpnu o téměř 3,9 °C. V posledním období 20702099 oteplení v létě dosahuje 4 °C (na území ČR se mní od 3,5 do 4,7 °C), na podzim a v
zimě činí „pouze" 2,8 °C (v jednotlivých gridových bodech od 2,6 do 3,1 °C).
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Předpokládanému trvání záměru odpovídá výhled do roku okolo 2040. Odhad krátkodobého
vývoje klimatu v ČR (2010 - 2039) dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR uvádí, že v uvedeném krátkodobém výhledu lze v letním období očekávat
mírný nárůst četnosti výskytu letních a tropických dní či tropických nocí, v zimě naopak
pokles četnosti výskytu mrazových, ledových i arktických dní. U změn úhrnů srážek je
situace složitější. Ve většině uzlových bodů modelu je v zimě simulován pokles budoucích
srážek (v závislosti na konkrétní lokalitě do 20 %), na jaře jejich zvýšení (od 2 do cca 16 %),
v létě a zejména na podzim se situace na různých částech našeho území liší - na podzim
najdeme na několika místech slabý pokles o několik procent, jinde zvýšení až o 20 - 26 %, v
létě převládá slabý pokles, místy (nap. západní Čechy) naopak zvýšení až o 10 %. Zároveň
je patrná poměrně výrazná prostorová proměnlivost změn, je tudíž možné, že případný
klimatický signál může být v tomto blízkém období překryt projevy přirozených (meziročních)
fluktuací srážkových úhrnů. V období od začátku podzimu do začátku léta je předpokládaný
růst srážek doprovázen řádově stejným růstem územní evapotranspirace způsobené růstem
teplot. V letním období dochází k poklesu srážek a v důsledku úbytku zásob vody v půdě
nemůže docházet k výraznému zvyšování územní evapotranspirace. Důležitým faktorem je
posun doby tání sněhové pokrývky ve vyšších nadmořských výškách v důsledku vyšší
teploty z dubna na leden - únor.

2.9 Krajina
Metodika
Zpracováno dle metodiky: I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004 a
2006: Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny
(metoda prostorové a charakterové diferenciace území)

Krajina (Krajinný ráz)
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o
ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají
být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a ZCHÚ,
kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní
památky.
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný,
jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní,
kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami
může příslušný orgán ochrany přírody a krajiny zřídit přírodní park. Trasa uvažovaného
záměru žádným přírodním parkem neprochází.

142

Krajina, kterou je veden uvažovaný záměr, je člověkem značně ovlivněná a pozměněná.
Díky přírodním poměrům a historickému osídlení zde převažují plochy kvalitních
zemědělských půd a plochy drobných sídel.
Dále se v území projevují dopravní stavby, zejména silnice I. třídy a železniční trať. Říční síť
představuje Třebovka s doprovodnými porosty.
Pro krajinnou scénu je typický reliéf pahorkatiny s převahou zemědělské půdy s liniovými
porosty zeleně podél vodních toků, liniovými útvary silnic a železnic a zástavbou vesnického
typu.
Identifikovaným dotčeným krajinným celkem je říční niva v obecném významu.

2.10 Kulturní památky
Památkově chráněné objekty se v místě oznamovaného záměru nenacházejí. V historickém
centru České Třebové je vyhlášena městská památková zóna.

3.
Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje
v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných
informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Jako dominantní prvek určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný především stávající silnicí 1. třídy
I/14, která v současné době prochází obytnou zástavbou v obcích Dlouhá Třebová, Česká
Třebová, Rybník, Třebovice a Opatov.
Stávající hladiny hluku zde dosahují v chráněném venkovním prostoru cca 58 - 69 dB ve dne
a cca 51 – 64 dB v noci.
Výhled do roku 2030 přinese nárůst hladin hluku cca o 0,3 dB. Nárůst souvisí se zvyšováním
intenzit vozidel dle závazné metodiky.
V řešeném území se podél silnice I/14 předpokládá existence cca 115 obytných objektů,
kterou jsou a budou zasaženy hladinami hluku 60 dB a více ve dne nebo 50 dB a více v noci.
Intenzivní provoz vozidel v zastavěných částech ohrožuje pěší a cyklistický provoz jejich
obyvatel.
Celkově lze konstatovat, že v hodnoceném území jsou imisní limity koncentrací látek plněny
až na benzo(a)pyren, jehož imisní limit je 1 ng/m3.

D.

Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
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I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
přímých,
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních
i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru
(včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci),
použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady,
kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím
k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a
krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou
dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu
životního prostředí
I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy obdobných staveb na obyvatelstvo lze hodnotit zejména z následujících pohledů:
−

zdravotní rizika (emise škodlivých látek, hluková zátěž)

−

sociální a ekonomické důsledky

−

narušení faktorů pohody

−

narušení jiných faktorů (dělící účinky, znehodnocení životního prostředí)

Zdravotní rizika
Období výstavby
Mezi nepříznivé vlivy spojené se zdravotními riziky pro obyvatelstvo způsobené výstavbou
obdobných záměrů patří zejména vyšší prašnost a emise dalších znečišťujících látek do
ovzduší a hluk způsobený pohybem stavebních a dopravních mechanismů. Ovlivnění je
významné zejména v případě, kdy tyto práce probíhají v blízkosti obytné zástavby, nebo kdy
bude přes obytnou zástavbu realizován dovoz stavebních materiálů.
Ačkoliv lze výše uvedené vlivy hodnotit jako poměrně významné, jedná se pouze o
krátkodobé ovlivnění časově omezené dobou nutnou pro výstavbu.
Ve variantě červené se v bezprostředním okolí posuzovaného záměru se nachází obytná
zástavba pouze v prostoru průchodu po stávající vozovce. Jako případné negativní ovlivnění
lze tedy uvažovat pouze dovoz stavebních materiálů a strojů na staveniště, a s ním spojenou
zvýšenou prašnost a koncentraci emisí v ovzduší a zvýšenou hladinu hluku z provozu
dopravních mechanismů.
Větší vlivy lze očekávat v případě realizace modré varinty, kdy v prostoru obce Rybník
generuje potřebu výstavby estakády v blízkosti objektů pro bydlení.
Největší vlivy lze očekávat u zelené varianty, která generuje výstavu dvou estakád pro
přemostění Třebovky a stávajících komunikací a to o udávané výšce až 35 m a navíc
prakticky nad stávajícími rodinnými domy.
Dovoz stavebních materiálů bude realizován po stávajících komunikacích, případně po již
vybudovaných úsecích nové komunikace. Trasy pro dovoz materiálů a strojů budou
144

upřesňovány v dalších fázích projektové přípravy. Pro minimalizaci případných negativních
vlivů je možné zařadit účinná organizační opatření. Jedná se zejména o zajištění sypkých
stavebních materiálu pro snížení prašnosti, vypínání motorů stavebních a dopravních
mechanismů v době jejich nečinnosti a koordinaci dovozu stavebních materiálů a strojů tak,
aby byl uskutečněn v co nejkratším možném termínu.
Období provozu
Vzhledem k tomu, že navržená přeložka bude muset plnit hygienické limity hluku i imisní
limity, lze významná zdravotní rizika způsobená vlivem emisí znečišťujících látek a hlukové
zátěže po uvedení záměru do provozu v podstatě vyloučit.
Naopak vzhledem k vymístění tranzitní dopravy z intravilánů obcí lze očekávat značné
snížení vlivů na zdraví v souvislosti se snížením intenzit dopravy na naprosté většině trasy,
případně s vybudováním protihlukových opatření na místech, kde je přeložka vedena po
stávajících komunikacích.
Následující tabulka dokumentuje porovnání variant z hlediska vlivů hluku na zdraví ve formě
dodržení, nebo překročení hladiny hluku 60 dB ve dne nebo 50 dB v noci.
Pokračování
stávajícího
stavu

Červená

Modrá

Zelená

Počet objektů s překročením 60/50 dB

115

17

20

31

Počet obyvatel dotčených překročením
60/50 dB

602

89

105

162

Ukazatel \ Varianta 2030

Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska vlivů na zdraví je nejvhodnější varianta červená,
následovaná variantou modrou. Varianta zelená pak již vykazuje mnohem větší vlivy na
zdraví a srovnávací varianta pokračování stávajícího stavu vykazuje vlivy na zdraví největší.
Jako mírně pozitivní lze také hodnotit fakt, že dojde k zvýšení plynulosti a tím i bezpečnosti
silničního provozu na předmětném úseku silnice I/14. Dojde tak k snížení rizika dopravních
nehod a s nimi spojenými úrazy.
Sociální a ekonomické důsledky
Navržená trasa silnice sociální a ekonomickou situaci dotčené oblasti výrazně neovlivní. Lze
předpokládat pozitivní efekt zlepšením dopravní obslužnosti území po uvedení záměru do
provozu. Za velmi silně pozitivní lze vnímat vymístění značné části tranzitní dopravy
z intravilánů obcí.
V menší míře je možné i pozitivní ovlivnění ve smyslu vzniku nových pracovních míst v
souvislosti s výstavbou.

Narušení faktorů pohody
Období výstavby
Faktory pohody budou narušeny zejména zvýšenou hladinou hluku a zvýšenou prašností ze
stavební činnosti. Tyto vlivy je možné poměrně účinně eliminovat vhodnými organizačními
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opatřeními, např. vypínáním motorů stavebních mechanismů v době jejich nečinnosti,
omezením prací emitujících zvýšený hluk na dobu nezbytně nutnou, kropením prašných
povrchů (zejména v letních měsících), zajištěním zásob sypkých stavebních materiálů z
důvodu omezení prašnosti.
Další narušení faktorů pohody může být spojeno s dopravními uzavírkami v okolí nově
budované komunikace. V dalších fázích přípravy je proto nutné stanovit rozsah případných
uzavírek a zajistit vhodné objízdné trasy.
Období provozu
Jako možný negativní vliv lze chápat optickou změnu v krajině, způsobenou vybudováním
násypů pro převedení silnice přes údolí. Toto ovlivnění bude nově vybudovaná komunikace
představovat především pro obyvatelstvo trvale žijící v širším okolí záměru, v menší míře i
pro návštěvníky zájmového území. Negativní působení silničního tělesa lze snížit např.
vhodnými vegetačními úpravami. Tento vliv je jednoznačně nejvyšší v zelené variantě.
Jednoznačně pozitivním vlivem z hlediska faktorů pohody bude zvýšení plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu na předmětném úseku komunikace. Vybudováním
posuzovaného záměru dojde k odstranění současných dopravních závad a nehodových
míst.
Narušení jiných faktorů
Z dalších faktorů, které mohou být narušeny realizací liniových staveb, se jedná především o
dělící účinek těchto staveb a celkové znehodnocení životního prostředí.
Dílčí závěr: vliv na obyvatelstvo
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze očekávat jistá zdravotní rizika v průběhu výstavby
záměru. Bude se jednat především o zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší a zvýšení
hlukové zátěže způsobené dovozem stavebního materiálu a stavebních strojů. Tyto
negativní vlivy je možné účinně eliminovat zařazením vhodných organizačních opatření,
např. výběrem vhodných dovozních tras, zajištěním sypkých materiálů či vypínání motorů
dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti.
Nepředpokládá se významné ovlivnění sociální a ekonomické situace stavbou, případné
ovlivnění bude mít spíše pozitivní charakter (zlepšení dopravní obslužnosti, možný nárůst
pracovních příležitostí spojených s výstavbou záměru).
Během výstavby záměru může dojít k narušení faktorů pohody, které bude spojeno zejména
se zvýšením hladiny hluku a prašnosti, dále s případnými dopravními uzavírkami a nutností
zřízení objízdných tras.
Výše uvedené negativní vlivy jsou vázány ve velké míře na období výstavby. Po uvedení
záměru do provozu budou převládat zejména pozitivní vlivy s touto stavbou spojené. Jedná
se především o zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v řešeném území,
zlepšení dopravní obslužnosti území.
Celkově lze posuzovanou stavbu z hlediska vlivů na obyvatelstvo hodnotit jako prospěšnou s
dlouhodobým vlivem.
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Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska vlivů na zdraví je nejvhodnější varianta červená,
následovaná variantou modrou. Varianta zelená pak již vykazuje mnohem větší vlivy na
zdraví a srovnávací varianta pokračování stávajícího stavu vykazuje vlivy na zdraví největší.

I.2 Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečišťujících látek
a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
Pro posouzení vlivu navrženého záměru ve všech variantách byla zpracována Rozptylová
studie podle metodiky Symos 97 v. 2013 uvedená v příloze.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve pravoúhlé výpočtové síti a ve 20
modelových výpočtových referenčních bodech (RB), reprezentujících blízké hygienicky
významné objekty - obytná zástavba - v zastavěném území mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L hodnoty rovné 1,6 m - dýchací zóna člověka.
Výškový model použitý v RS vychází z dat, které jsou součástí SYMOS'97. Jedná se o
kompletní výškopis České republiky v rastru 50x50 metrů v souřadných systémech S-42 a
JTSK. Jako podklad pro jeho vytvoření byla použita veřejná data vzniklá při výškovém
mapování Země raketoplánem Endeavour v roce 2000.
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Přehled RB mimo výpočtovou síť
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Rozptylová studie je řešena ve variantě stávajícího stavu 2020, pokračování stávajícího
stavu do roku 2030 a ve třech aktivních variantách – Červené, Modré a Zelené k roku 2030.
Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži zájmového území
Rozdíl v imisních koncentracích v RB mezi V0-2030 a V Červená-2030
Č. RB

PM10

PM2.5

NO2

Bzn

BaP

PM10 24h
max.

1

-0.0811

-0.0367

-0.0410

-0.0043

-0.0020

-0.9283

2

-0.1264

-0.0572

-0.0638

-0.0065

-0.0032

-1.4273

3

-0.1446

-0.0654

-0.0731

-0.0075

-0.0036

-0.7476

4

-0.2549

-0.1153

-0.1288

-0.0132

-0.0065

-1.4297

5

-0.2684

-0.1215

-0.1356

-0.0139

-0.0068

-1.1381

6

-0.1666

-0.0754

-0.0843

-0.0087

-0.0042

-0.8122

7

-0.0364

-0.0165

-0.0184

-0.0019

-0.0009

-0.0726

8

-0.0083

-0.0038

-0.0042

-0.0004

-0.0002

-0.8647

9

-0.2762

-0.1251

-0.1396

-0.0144

-0.0071

-0.5466

10

-0.1140

-0.0516

-0.0576

-0.0059

-0.0029

-0.3654

11

0.0702

0.0318

0.0354

0.0037

0.0017

0.5876

12

0.0969

0.0439

0.0490

0.0050

0.0024

0.4738

13

0.0166

0.0076

0.0084

0.0009

0.0004

0.3810

14

0.1069

0.0483

0.0540

0.0056

0.0027

0.2146

15

0.0508

0.0230

0.0257

0.0027

0.0013

0.4338

16

0.0206

0.0094

0.0103

0.0010

0.0006

0.0502

17

0.0066

0.0030

0.0033

0.0003

0.0001

0.4113

18

-0.0046

-0.0020

-0.0024

-0.0003

-0.0001

-0.3710

19

-0.1412

-0.0639

-0.0713

-0.0074

-0.0036

-1.2753

20

-0.0690

-0.0312

-0.0349

-0.0036

-0.0018

-0.8994

Průměr

-0.0662

-0.0299

-0.0334

-0.0034

-0.0017

-0.4163

149

Rozdíl v imisních koncentracích v RB mezi V0-2030 a V Modrá-2030
Č. RB

PM10

PM2.5

NO2

Bzn

BaP

PM10 24h
max.

1

-0.0800

-0.0362

-0.0405

-0.0042

-0.0020

-1.1935

2

-0.1481

-0.0670

-0.0748

-0.0077

-0.0037

-1.9074

3

-0.1575

-0.0713

-0.0796

-0.0082

-0.0039

-0.9782

4

-0.2743

-0.1241

-0.1386

-0.0142

-0.0070

-1.4218

5

-0.3465

-0.1568

-0.1751

-0.0180

-0.0088

-1.7811

6

-0.1887

-0.0854

-0.0955

-0.0098

-0.0048

-0.6128

7

-0.0289

-0.0131

-0.0146

-0.0015

-0.0007

0.2954

8

0.0359

0.0162

0.0182

0.0019

0.0009

-0.3747

9

-0.3815

-0.1728

-0.1929

-0.0198

-0.0097

-2.1307

10

-0.1469

-0.0665

-0.0742

-0.0076

-0.0037

-0.5410

11

0.1060

0.0480

0.0535

0.0055

0.0026

1.0697

12

0.0429

0.0194

0.0216

0.0022

0.0010

0.5598

13

0.0847

0.0384

0.0429

0.0044

0.0022

0.0769

14

0.0128

0.0057

0.0064

0.0007

0.0004

0.1053

15

0.0654

0.0296

0.0330

0.0034

0.0017

0.9235

16

0.0593

0.0269

0.0299

0.0031

0.0016

0.3936

17

0.1232

0.0558

0.0622

0.0064

0.0031

1.2396

18

0.2833

0.1283

0.1431

0.0147

0.0072

1.3225

19

-0.1465

-0.0663

-0.0740

-0.0077

-0.0038

-1.4199

20

-0.0610

-0.0276

-0.0308

-0.0032

-0.0016

-0.8794

Průměr

-0.0573

-0.0260

-0.0290

-0.0030

-0.0015

-0.3627
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Rozdíl v imisních koncentracích v RB mezi V0-2030 a V Zelená-2030
Č. RB

PM10

PM2.5

NO2

Bzn

BaP

PM10 24h
max.

1

0.0074

0.0034

0.0037

0.0003

0.0002

-0.4082

2

-0.0303

-0.0136

-0.0152

-0.0015

-0.0007

-0.7443

3

-0.1425

-0.0645

-0.0721

-0.0074

-0.0036

-1.0230

4

-0.2795

-0.1264

-0.1412

-0.0145

-0.0071

-1.5043

5

-0.3532

-0.1599

-0.1785

-0.0183

-0.0089

-1.9344

6

-0.1919

-0.0869

-0.0971

-0.0100

-0.0049

-0.8960

7

-0.0619

-0.0280

-0.0313

-0.0032

-0.0015

-0.2686

8

-0.0388

-0.0176

-0.0196

-0.0020

-0.0010

-1.2419

9

-0.3883

-0.1759

-0.1963

-0.0202

-0.0099

-2.1307

10

-0.1539

-0.0696

-0.0778

-0.0080

-0.0039

-0.5615

11

0.0006

0.0003

0.0002

0.0000

0.0000

0.1584

12

0.1001

0.0453

0.0506

0.0052

0.0025

0.4675

13

0.0148

0.0068

0.0075

0.0008

0.0004

0.3201

14

0.1064

0.0481

0.0537

0.0055

0.0027

0.1772

15

0.0536

0.0243

0.0271

0.0028

0.0014

0.7582

16

0.0198

0.0090

0.0099

0.0010

0.0006

0.0481

17

0.0046

0.0021

0.0023

0.0002

0.0001

0.4182

18

-0.0055

-0.0024

-0.0028

-0.0003

-0.0001

-0.3896

19

-0.0503

-0.0228

-0.0254

-0.0027

-0.0013

-0.0586

20

0.0512

0.0232

0.0260

0.0027

0.0014

-0.4773

Průměr

-0.0669

-0.0303

-0.0338

-0.0035

-0.0017

-0.4645
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Po realizaci záměru, ve výhledovém roce 2030 dojde ve všech třech aktivních variantách ke
snížení imisního zatížení území ve srovnání s pokračováním stávajícího stavu k roku 2030.
Z provedeného posouzení vlivů na ovzduší je zřejmé, že bez realizace uvažovaného záměru
dojde mezi roky 2020 a 2030 k mírnému snížení vlivu imisí a to v důsledku zlepšování
technického stavu vozidel v dopravním proudu i přes předpokládané zvýšení intenzit
dopravy.
V případě realizace záměru ve variantě Červená dojde k významnému snížení imisních
koncentrací podél stávající silnice I/14 v obcích Dlouhá Třebová a Česká Třebová, kde
dochází k vymístění tranzitní popravy mimo intravilán těchto obcí. V obci Rybník zůstanou
imisní koncentrace v podstatě stejné, jako v případě pokračování stávajícího stavu. Trasa
uvažovaného záměru zde vede po stávající vozovce silnice I/14. K dalšímu významnému
snížení imisních koncentrací dojde v prostoru obce Třebovice, jejímuž intravilánu se tato
varianta vyhýbá.
V případě realizace záměru ve variantě Modrá dojde k významnému snížení imisních
koncentrací podél stávající silnice I/14 v obcích Dlouhá Třebová a Česká Třebová, kde
dochází k vymístění tranzitní dopravy mimo intravilán těchto obcí. V obci Rybník zůstanou
imisní koncentrace v podstatě stejné, jako v případě pokračování stávajícího stavu. Trasa
uvažovaného záměru zde vede po stávající vozovce silnice I/14. K dalšímu významnému
snížení imisních koncentrací dojde v prostoru obce Třebovice, jejímuž intravilánu se tato
varianta částečně vyhýbá. K významnějšímu vlivu imisí může dojít v prostoru „U farského
lesa“, kde tato varianta prochází mezi dvěma rodinnými domy v jejich bezprostřední blízkosti.
Dále potom může dojít k významnějším vlivům imisí při průchodu této varianty po hrázi
rybníka Hvězda.
V případě realizace záměru ve variantě Zelená nedojde k snížení imisních koncentrací podél
stávající silnice I/14 v obci Dlouhá Třebová, tato varianta zde vede po stávající vozovce
silnice I/14. V obci Česká Třebová dochází k částečnému vymístění tranzitní dopravy mimo
intravilán a tím i k částečnému snížení imisních koncentrací u obytné zástavby. Od České
Třebové tato varianta pokračuje v trasách variant Červená nebo Modrá a vykazuje také vlivy
na ovzduší odpovídající těmto variantám.
Z posuzovaných variant vykazuje nejmenší vlivy na ovzduší varianta Červená, dále pak
varianta Modrá, za ní následuje varianta Zelená s pokračováním v Červené variantě a
nejméně vhodná je Zelená s pokračováním v Modré variantě.
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Závěr:
Po realizaci záměru nedojde ke zvýšení vlivů na ovzduší a i se zohledněním stávajícího
imisního pozadí nedojde k významným vlivům na ovzduší.
Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
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I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
(např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
V Akustické studii byly vymezeny následující výpočtové prostory:
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Varianta 0, stávající stav a jeho výhled - silnice I/14
V prostoru uvažovaného záměru prochází stávající silnice I/14 prostory obytné zástavby
v obcích Dlouhá Třebová, Česká Třebová, Rybník, Třebovice a Opatov.
2020
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se v Prostoru 1 předpokládají
ekvivalentní hladiny hluku 65 – 68 dB ve dne a 59 – 62 dB v noci.
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se v Prostoru 4 předpokládají
ekvivalentní hladiny hluku 62 – 69 dB ve dne a 57 – 64 dB v noci.
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se v Prostoru 5 předpokládají
ekvivalentní hladiny hluku 52 – 62 dB ve dne a 48 – 58 dB v noci.
2030
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se v Prostoru 1 předpokládají
ekvivalentní hladiny hluku 66 – 69 dB ve dne a 59 – 63 dB v noci.
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se v Prostoru 4 předpokládají
ekvivalentní hladiny hluku 62 – 70 dB ve dne a 57 – 65 dB v noci.
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se v Prostoru 5 předpokládají
ekvivalentní hladiny hluku 52 – 63 dB ve dne a 48 – 58 dB v noci.
Varianta Červená – 2030
Prostor 1
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 61 – 63 dB ve dne a 54 – 57 dB v noci.
Prostor 2
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 53 – 56 dB ve dne a 47 – 50 dB v noci. V případě realizace PHS pak 42 – 47 dB
v noci.
Prostor 3
V chráněném venkovním prostoru (CHVP) se předpokládají ekvivalentní hladiny hluku 51 –
61 dB ve dne. V případě realizace PHS pak 51 – 57 dB ve dne.
Prostor 4
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 62 – 70 dB ve dne a 57 – 65 dB v noci.
Uvažovaný záměr je v tomto prostoru veden po stávající vozovce. Poměrně vysoké hodnoty
hladin hluku jsou navíc potvrzeny reálným měřením hluku.
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Během další přípravy záměru by měla být navržena protihluková opatření, která mohou být
ve formě protihlukové úpravy oken, nízkohlučných povrchů vozovky, případně protihlukových
stěn.
Prostor 5
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 52 – 62 dB ve dne a 48 – 58 dB v noci.
Uvažovaný záměr je v tomto prostoru ve všech variantách veden po stávající vozovce.
Prostor¨6
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 31 – 52 dB ve dne a 27 – 47 dB v noci.
Prostor 7
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 44 – 47 dB ve dne a 40 – 42 dB v noci.
Varianta Modrá – 2030
Prostor 1
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 61 – 63 dB ve dne a 54 – 57 dB v noci.
Prostor 2
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 53 – 56 dB ve dne a 47 – 50 dB v noci. V případě realizace PHS pak 42 – 47 dB
v noci.
Prostor 5
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 52 – 62 dB ve dne a 48 – 58 dB v noci.
Uvažovaný záměr je v tomto prostoru ve všech variantách veden po stávající vozovce.
Prostor 8
Uvažovaný záměr zde prochází chatovou oblastí, takže se zde předpokládá pouze chráněný
venkovní prostor (CHVP).
V chráněném venkovním prostoru (CHVP) se předpokládají ekvivalentní hladiny hluku 50 –
56 dB ve dne.
Prostor 9
Uvažovaný záměr zde prochází zahrádkářskou oblastí, takže se zde předpokládá pouze
chráněný venkovní prostor (CHVP).
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V chráněném venkovním prostoru (CHVP) se předpokládají ekvivalentní hladiny hluku 52 –
56 dB ve dne
Prostor 10
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 47 – 62 dB ve dne a 43 – 58 dB v noci. S navrženými PHS potom 40 – 49,6 dB ve
noci.
Prostor 11
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 42 – 66 dB ve dne a 37 – 61 dB v noci. S navrženými PHS potom 38 – 48 dB ve noci.
Prostor 12
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 42 – 59,8 dB ve dne a 37 – 55 dB v noci. S navrženými PHS potom 37 – 49 dB ve
noci.
Varianta Zelená – 2030
Prostor 13
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 47 – 65 dB ve dne a 41 – 59 dB v noci. S navrženými PHS potom 41 – 54 dB v noci.
Zde je u nejzatíženějšího RB1 je silnice vedena po stávající vozovce.
Prostor 14
V chráněném venkovním prostoru staveb (CHVPS) se předpokládají ekvivalentní hladiny
hluku 43 – 54 dB ve dne a 37 – 48 dB v noci.
Prostor 15
Uvažovaný záměr zde prochází chatovou oblastí, takže se zde předpokládá pouze chráněný
venkovní prostor (CHVP).
V chráněném venkovním prostoru (CHVP) se předpokládají ekvivalentní hladiny hluku 50 –
59,7 dB ve dne.
Dále pak varianta Zelená pokračuje v trase varianty Červené nebo Modré.
U nejbližších objektů u stávající silnice I/14 dosahují stávající hladiny hluku v chráněném
venkovním prostoru max. kolem 69 dB dB ve dne a max. kolem 64 dB v noci.
Výhled do roku 2030 přinese nárůst hladin hluku cca o 0,3 dB. Nárůst souvisí se zvyšováním
intenzit vozidel dle závazné metodiky.
V řešeném území se podél silnice I/14 předpokládá existence cca 115 obytných objektů,
kterou jsou a budou zasaženy hladinami hluku cca 60 dB a více ve dne nebo cca 50 dB a
více v noci.
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Z hlediska hygienických limitů hluku je v tomto prostoru pravděpodobně možné použití
korekce na starou zátěž a tedy limitu 70/60 dB.
V případě realizace jedné z aktivních variant dojde vymístění tranzitní dopravy na stávající
silnici I/14 k významnému snížení hladin hluku. V případě, že by přeložka převzala většinu
stávající dopravní zátěže a na stávající silnici zůstala pouze místní doprava v úrovni 25%
intenzit zejména nákladní dopravy, potom dojde ke snížení hladin hluku o cca 5 - 6 dB v
chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb.
Červená varianta
Tato varianta prochází většinou trasy mimo prostory s obytnou zástavbou.
V km 5,5 přechází údolí Lidické ulice se zahrádkářskou a chatovou zástavbou mostem bez
napojení. Objekty trvalého bydlení zde nebyly identifikovány. Na základě provedeného
modelování hladin hluku bylo potvrzeno, že zajistit plnění limitu 60 dB (den) pro chráněný
venkovní prostor lze i u velmi blízkých objektů. A to za použití realizace protihlukové stěny o
výšce 2m. Obdobným způsobem lze zajistit i plnění nočního limitu 50 dB v případě existence
obytné zástavby.
V km 7,4 je vedena po vozovce stávající silnice I/14 s velmi blízkou zástavbou. Stav hlukové
situace k roku 2020 a 2030 odpovídá jak variantě pokračování stávajícího stavu, tak i
variantám přeložky – zatížení automobilovou dopravou bude stejné bez ohledu na variantu,
bude se lišit pouze rokem výpočtu v závislosti na metodikou stanoveném zvyšování intenzit
automobilové dopravy. Hladinami hluku nad 60/50 dB zde je a bude dotčeno 7 obytných
objektů. Uvažovaný záměr je v tomto prostoru veden po stávající vozovce. Poměrně vysoké
hodnoty hladin hluku jsou navíc potvrzeny reálným měřením hluku.
Během další přípravy záměru by měla být navržena protihluková opatření, která mohou být
ve formě protihlukové úpravy oken, nízkohlučných povrchů vozovky, případně protihlukových
stěn.
V km 7,8 je obdobná situace jako v km 7,4 s tím rozdílem, že zde je dotčen hladinou hluku
60/50 dB 1 obytný objekt. Uvažovaný záměr je v tomto prostoru veden po stávající vozovce.
V dalším průběhu až do konce úpravy v km 14,6 nebyly možné vlivy hluku nad 60/50 dB
zjištěny.
Modrá varianta
Tato varianta je až do cca km 5,0 totožná s červenou.
V km 5,5 přechází údolí Lidické ulice se zahrádkářskou a chatovou zástavbou mostem bez
napojení v jen mírně odlišné trase od červené varianty. Objekty trvalého bydlení zde nebyly
identifikovány. Na základě provedeného modelování hladin hluku bylo potvrzeno, že zajistit
plnění hladiny hluku 60 dB (den) pro chráněný venkovní prostor lze i u velmi blízkých
objektů. A to za použití realizace protihlukové stěny.
V km 7,1 – 7,8 přechází údolí Třebovky na začátku obce Rybník 360 m dlouhou mostní
estakádou. Vlivy hluku lze snížit realizací protihlukových stěn.
K významnějšímu vlivu imisí může dojít v prostoru „U farského lesa“, kde tato varianta
prochází mezi dvěma rodinnými domy v jejich bezprostřední blízkosti po zahradách těchto
domů. Tento vliv by bylo možné řešit protihlukovými stěnami.
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Dále potom může dojít k významnějším vlivům při průchodu této varianty po hrázi rybníka
Hvězda.
Zelená varianta
Tato varianta začíná až cca v km 2,0 variant červené a modré. Z toho důvodu zůstává cca
14 objektů pro bydlení na stávající silnici I/14 vystaveno vysokým hladinám hluku (ve
srovnání s červenou a modrou variantou).
V km 0,2 – 0,45 přechází 250 m mostem meandr Třebovky, kde zůstává několik RD v
blízkosti trasy vystaveno významným vlivům hluku.
Pod dalším mostem v km 0,93 – 1,6 podél mostu přes údolí Třebovky lze předpokládat další
vlivy hluku na minimálně 2 RD.
V dalším pokračování pak přechází trasa po zemědělských pozemcích a v km 3,5 se velmi
přibližuje trase varianty červené. Z toho důvodu budou i vlivy při přechodu údolí Lidické ulice
se zahrádkářskou a chatovou zástavbou velmi podobné vlivům červené a modré varianty.
V dalším pokračování se tato varianta ve svém km 4,5 napojuje na trasu červené varianty
nebo modré varianty.
Z posuzovaných variant vykazuje nejmenší vlivy hluku varianta Červená, dále pak varianta
Modrá, za ní následuje varianta Zelená s pokračováním
Orientační přehled vlivů hluku dle variant – počet objektů překročením 60/50 dB
Ukazatel \ Varianta 2030

Pokračování
stávajícího
stavu

Červená

Modrá

Zelená

115

17

20

31

Počet objektů s překročením 60/50 dB

Předpokládané protihlukové stěny (PHS)
Varianta Červená
km 2,400, délka 170 m, výška 1,5m, levostranně
km 5,450 – 5,500, délka 50 m a výšce 2 m levostranně
Varianta Modrá
km 2,400, délka 170 m, výška 1,5m, levostranně
km 5,450 – 5,500, délka 50 m, výška 2 m levostranně
km 7,180 – 7,230, délka 50 m, výška 2 m levostranně
km 7,250 – 7,350 délka 100 m, výška 3 m pravostranně
km 7,420 – 7,500 délka 80 m, výška 3 m pravostranně
km 11,670 – 11,735 délka 65 m, výška 6 m levostranně.
km 11,660 – 11,725 délka 65 m, výška 4 m pravostranně
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km 13,200 – 13,255 délka 55 m, výška 4m levostranně
Varianta Zelená
km 0,050 do 0,130 o délce 80m a výšce 5m pravostranně

I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění a hydrologické charakteristiky
Realizací záměru dojde ke zvětšení velikosti zpevněných ploch o cca 139 061 m2.
V důsledku toho dojde k navýšení odtoku splachových odpadních vod ze zpevněných ploch.
Ze zpevněných ploch bude odtékat do recipientů celkem 83 854 m3/rok splachových vod.
Pro zajištění ochrany stávajících recipientů proti zvýšenému odtoku dešťových vod budou
provedeny hydrologické výpočty dle příslušných technických norem a legislativy, které
v případě potřeby určí potřebné zasakování, retenční nádrže nebo dešťové usazovací
nádrže.

Vliv na jakost vod
Během výstavby i provozu může odpadní voda obsahovat řadu kontaminantů, které budou
mít vliv na jakost odtékaných povrchových vod.
Jedná se zejména o tyto znečišťující příměsi:
- ropné látky
- zbytky posypových materiálů ze zimní údržby (NaCl)
- těžké kovy
Základním principem odvodnění tělesa je veškerou vodu z povrchu zpevněných ploch
podchytit a zasakovat nebo odvést otevřenými, případně těsněnými příkopy nebo kanalizací
do nejbližšího vhodného recipientu.
Před vyústěními příkopů nebo kanalizací do systému o
dvodnění silnice mohou být navrženy havarijní objekty - dešťové usazovací nádrže, které
budou zároveň vybaveny koalescenčními odlučovači ropných látek (koncentrace ropných
látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l).
Při tom je nezbytné zohlednit umístění záměru v CHOPAV.

Zajištění ochrany povrchových a spodních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z
liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z ploch, je možno provést
pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními a
retenčními objekty, které musí plnit následující funkce:
- zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky
odstranitelné,
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- zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na
zpevněných plochách komunikací,
- zachycení dešťových přívalových srážek, zajištění regulovaného odtoku dešťových vod,
tímto opatřením nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v menších vodních
tocích, do kterých budou dešťové vody zaústěny.

Ropné látky
Během výstavby může docházet k ovlivnění jakosti vod úkapy ropných látek ze stavebních
strojů. Předcházením těchto rizik lze dosáhnout dodržováním běžných pracovních postupů.
V období provozu bude únik ropných látek dobře zabezpečen výše uvedeným způsobem.

Zbytky posypových materiálů
V zimním období se předpokládá použití 1 kg posypové soli (především chlorid sodný –
NaCl) na 1 m2 vozovky. Z tohoto důvodu bude podán průkaz, že po vstupu splachových vod
do recipientu nebudou překročeny limity pro chloridové anionty.

Těžké kovy
Koncentrace těžkých kovů pocházejících z automobilového provozu bude v odváděné
dešťové vodě dosahovat velmi nízkých (podlimitních) koncentrací. Z tohoto pohledu je riziko
ovlivnění životního prostředí zanedbatelné.

I.5 Vlivy na půdu
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby:
varianta červená:

320 250m2

varianta modrá:

321 500m2

varianta zelená:

103 375m2

Trvalé zábory zemědělské půdy podle katastrálního území:
Varianta červená
Dlouhá Třebová

58 250m2

Lhotka u České Třebové

25 000m2

Parník

30 750m2

Česká Třebová

40 000m2
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Rybník u České Třebové

56 750m2

Třebovice

69 500m2

Opatov

40 000m2

Varianta modrá
Dlouhá Třebová

58 250m2

Lhotka u České Třebové

25 000m2

Parník

30 750m2

Česká Třebová

45 750m2

Rybník u České Třebové

53 500m2

Třebovice

76 250m2

Opatov

32 000m2

Varianta zelená
Dlouhá Třebová

6 250m2

Lhotka u České Třebové

12 500m2

Parník

39 500m2

Česká Třebová

45 125m2

Většinu záboru půd představuje ZPF, menší část se bude odehrávat na ostatních plochách,
zábor PUPFL není v této fázi přípravy signalizován.
Rozdíly mezi variantami jsou dány jejich délkou, která souvisí i s plněním navržené funkce.
Cca 55% zabíraných půd se nachází ve II. tř. ochrany (BPEJ 71400, 75800, 74410).
Cca 50 % zabíraných půd se nachází v I. tř. ochrany (BPEJ 72501, 72511).
Malá část ZPF se nachází v V. tř. ochrany (BPEJ 75411).
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu a to především v I. a II. tř. ochrany.
Jedná se o bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně zvlněných, které je možno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. V tomto případě se jedná o liniovou stavbu
zásadního významu, jejíž koridor je respektován ZÚR Pardubického kraje a tedy bude
možné pozemky ze ZPF odejmout. Požadavky na odnětí pozemků ze ZPF a nakládání se
skrytou ornicí souvisí s příslušným složkovým zákonem, a proto podmínky související s touto
problematikou nejsou dále zapracovány.
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.

I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Realizace záměru neovlivní žádná ložisková území.
Na základě studia archivních mapových podkladů (Geofond Praha), lze konstatovat, že
plánovaná stavba neprochází poddolovaným územím (podle podkladů z archivu Geofondu
Praha).
Zájmové území ve smyslu ČSN 73 0036 čl.29 nespadá do seismické oblasti.

I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Předpokládané přímé a nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně jejich
společenstev
Předpokládané přímé vlivy na rostliny, včetně jejich společenstev
Na základě botanického průzkumu jsou níže uvedeny vlivy na rostliny při řešení
posuzovaných variant (viz.Tab.). Záměr bude mít větší/menší vliv na floru jednotlivých lokalit
a bude znamenat trvalou změnu charakteru dotčeného území.
Tabulka: Variantní řešení jednotlivých úseků záměru a jeho vliv na rostliny
Varianta

Červená

Úsek

Předpokládaný vliv na rostliny a vegetaci

2,337–2,900

v oblasti LBC 52 a přilehlého biokoridoru zasahuje do přírodě
blízkých biotopů K3, T1.1, T1.5, L2.2, L3.1

3,410–3,890

v oblasti RBC 330 Lhotka zasahuje do přírodě blízkých biotopů
K3, T1.1, T1.3, L2.2, L3.1

5,400–5,550

jižně biocentra LBC 69 Studená hůra zasahuje velmi vzácně
do přírodě blízkých biotopů T1.1, K3

6,900–7,000

zasahuje do přírodě blízkých biotopů v údolí Třebovky – T1.1,
T1.5, L2.2

9,486–9,600

zasahuje do přírodě blízkých biotopů L2.2, L3.1 v nivě
Zádolského potoka s výskytem ohroženého druhu Leucojum
vernum (§3) a Lilium martagon (§3)

v oblasti jižního okraje
Hvězdička zasahuje do
13,200–13,800
a celkově lze očekávat
rybníka VN Hvězda i
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rybníka VN Hvězda a okraje rybníka
přírodě blízkého biotopu M1.7 a M1.1
ovlivnění významné mokřadní lokality
přes skutečnost, že navržená trasa

Varianta

Úsek

Předpokládaný vliv na rostliny a vegetaci
v současné době prochází degradovanými porosty

2,337–2,900

v oblasti LBC 52 a přilehlého biokoridoru zasahuje do přírodě
blízkých biotopů K3, T1.1, T1.5, L2.2, L3.1

3,410–3,890

v oblasti RBC 330 Lhotka zasahuje do přírodě blízkých biotopů
K3, T1.1, T1.3, L2.2, L3.1

5,400–5,550

jižně biocentra LBC 69 Studená hůra zasahuje velmi vzácně
do přírodě blízkých biotopů T1.1, T1.5

7,000

zasahuje do přírodě blízkých biotopů v údolí Třebovky – T1.4,
T1.1, L2.2

Modrá

Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny, včetně jejich společenstev
Po dokončení stavby se projeví dvě protichůdné tendence: příznivý rozvoj ekosystémů
raných sukcesních stadií a na druhé straně oslabení existujících ekologických vazeb
(což výrazně přispěje k redukci stávajících rostlinných populací) a k šíření invazních (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et. spp., Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních
taxonů (Sambucus nigra, Urtica dioica, Calamagrostis epigejos aj.).
Kácením a terénními úpravami dojde k narušení přirozeného vývoje půdy (oslunění,
dehydratace), zejména humusového profilu.

Předpokládané přímé vlivy na živočichy, včetně jejich společenstev
Záměr zasahuje do populací živočichů a jejich biotopů a zvláště chráněných druhů živočichů
uvedených v Příl. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Nejvýraznějšími negativními vlivy záměru na živočichy budou:
● částečná fragmentace prostředí způsobená vnesením nové linie stavby a účelových
komunikací;
● možná krátkodobá změna kvality prostředí způsobená realizací záměru (výstavbou)
a provozem na komunikaci;
● konstrukce některých prvků stavby může mít negativní vliv na jedince populací živočichů
(např. odpadní šachty srážkové kanalizace, protihlukové stěny apod.).
Skutečná významnost výše nastíněných vlivů na jednotlivé druhy živočichů závisí vždy
na biologických nárocích konkrétních druhů i na jejich aktuálním stavu v dotčené lokalitě (viz.
Tab.). Závažné negativní důsledky se přitom mohou projevit ihned po překročení únosnosti
prostředí (plošný úbytek biotopů), ale také působit plíživě (pokles životaschopnosti populací),
což může být problémem pro následující monitoring stavu lokality. V kombinaci různé
únosnosti stanovišť, citlivosti populací předmětných druhů vůči narušení a intenzity zasažení
biotopu jednotlivými záměry pak může nastat celá škála závažnosti vlivů. A to od nulového
vlivu až po významné ovlivnění druhů (viz. Tab.).
V zájmovém území byly zjištěny:
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4 druhy kriticky ohrožených živočichů: zmije obecná (Vipera berus), jeřáb popelavý (Grus
grus), rybák černý (Chlidonias niger), strnad luční (Miliaria calandra).
31 druhů silně ohrožených živočichů: ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus), čolek
horský (Mesotriton alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina
bombina), ropucha zelená (Bufotes viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), zelení skokani
(Pelophylax esculentus complex), ještěrka obecná (Lacerta agilis), j. živorodá (Zootoca
vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), čáp černý (Ciconia nigra), zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina), krahujec obecný (Accipiter nisus), moták pilich (Circus cyaneus), ostříž lesní
(Falco subbuteo), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex), ch. vodní
(Rallus aquaticus), rybák obecný (Sterna hirundo), holub doupňák (Columba oenas),
ledňáček říční (Alcedo atthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), kavka obecná (Corvus
monedula), konipas luční (Motacilla flava), žluva hajní (Oriolus oriolus), netopýr dlouhouchý
(Plecotus austriacus), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. ušatý (Plecotus auritus), n. vodní
(Myotis daubentonii), n. vousatý (Myotis mystacinus), vydra říční (Lutra lutra).
37 druhů ohrožených živočichů: batolec červený (Apatura ilia), otakárek fenyklový (Papilio
machaon), mravenec lesní (Formica rufa), m. otročící (F. fusca), m. travní (F. pratensis),
čmelák hájový (Bombus lucorum), č. luční (B. pratorum), č. rolní (B. pascuorum), č. skalní
(B. lapidarius), č. zahradní (B. hortorum), č. zemní (B. terrestris), pačmelák lesní
(B. sylvestris), prskavec menší (Brachinus explodens), střevlík Scheidlerův (Carabus
scheidleri helleri), s. Ulrichův (C. ulrichii ulrichii), svižník polní (Cicindela campestris
campestris), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka
obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), p. roháč (Podiceps cristatus),
čáp bílý (Ciconia ciconia), čírka obecná (Anas crecca), kopřivka obecná (Anas strepera),
jestřáb lesní (Accipiter gentilis), moták pochop (Circus aeruginosus), koroptev polní (Perdix
perdix), rorýs obecný (Apus apus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquta), b. hnědý
(S. rubetra), krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), ťuhýk obecný (Lanius
collurio), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), veverka obecná (Sciurus vulgaris).

Tabulka: Variantní řešení jednotlivých úseků záměru a jeho vliv na zvláště chráněné
živočichy
Varianta

Úsek

Předpokládaný vliv na živočichy
v oblasti LBC 52 a přilehlého biokoridoru lze očekávat ovlivnění
populací těchto zvláště chráněných živočichů:

Červená

2,337–2,900

strnad luční (Miliaria calandra). Lokalita: LBC 52 (Kojovec)
čolek obecný (Triturus vulgaris). Lokalita: Hluboček, LBC 52
(Kojovec)
ještěrka obecná (Lacerta agilis). Lokality: VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP Lhotka, LBC Dolec, NRBK 93.
křepelka polní (Coturnix coturnix). Lokality: VKP Lhotka, LBK
(LBC 52 – LBC Dolec)
chřástal polní (Crex crex). Lokalita: VKP 107 Lhotka-Hluboček
krutihlav obecný (Jynx torquilla). Lokalita: LBC 52 (Kojovec)
kavka obecná (Corvus monedula). Lokalita: VKP 106 Nad
Třebovkou
netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus). Lokalita: VKP 106
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Nad Třebovkou
otakárek fenyklový (Papilio machaon). Lokality: VKP Lhotka, LBK
(LBC 52-LBC Dolec), LBC Dolec
mravenec travní (Formica pratensis). Lokalita: VKP 106 Nad
Třebovkou
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák zahradní (Bombus hortorum). Lokality: Kojovec,
Hluboček, VKP 107 Lhotka-Hluboček, RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
záměru
prskavec menší (Brachinus explodens). Lokality: VKP Lhotka,
LBC 52 (Kojovec), LBC Dolec, NRBK 93
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri). Lokality: VKP
107 Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, LBC 52 (Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93, RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii). Lokality: VKP Lhotka,
LBC 52 (Kojovec), RBC 330 Lhotka (Hluboček)
svižník polní (Cicindela campestris campestris). Lokality: LBC 52
(Kojovec), LBK (LBC 52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Lokality: VKP 107
Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC
69 Studená hůra
koroptev polní (Perdix perdix). Lokalita: LBC 52 (Kojovec)
rorýs obecný (Apus apus). Lokalita: LBC Dolec
bramborníček černohlavý (Saxicola torquta). Lokalita: VKP 106
Nad Třebovkou
ťuhýk obecný (Lanius collurio). Lokality: VKP Lhotka, LBC Dolec
v oblasti RBC 330 Lhotka lze očekávat ovlivnění populací těchto
zvláště chráněných živočichů:

3,410–3,890

čolek obecný (Triturus vulgaris). Lokalita: Hluboček, LBC 52
(Kojovec)
slepýš křehký (Anguis fragilis). Lokality: Hluboček, Bezděkov,
U farského lesa, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC 69 Studená
hůra, RBC 418 V podkově
chřástal polní (Crex crex). Lokalita: VKP 107 Lhotka-Hluboček
žluva hajní (Oriolus oriolus). Lokalita: RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
mravenec lesní (Formica rufa). Lokalita: RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
mravenec otročící (Formica fusca). Lokality: RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra, RBC 418 V podkově
čmelák hájový (Bombus lucorum). Lokality: Hluboček, LBC 52
(Kojovec), LBC 69 Studená hůra
čmelák luční (Bombus pratorum). Lokalita: Hluboček
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák zahradní (Bombus hortorum). Lokality: Kojovec,
Hluboček, VKP 107 Lhotka-Hluboček, RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
záměru
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri). Lokality: VKP
107 Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, LBC 52 (Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93, RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii). Lokality: VKP Lhotka,
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LBC 52 (Kojovec), RBC 330 Lhotka (Hluboček)
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Lokality: VKP 107
Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC
69 Studená hůra
veverka obecná (Sciurus vulgaris). Lokality: Hluboček, LBC 69
Studená hůra, RBC 418 V podkově
jižně biocentra LBC 69 Studená hůra lze očekávat ovlivnění
populací těchto zvláště chráněných živočichů:

5,400–5,550

zmije obecná (Vipera berus). Lokalita: LBC 69 Studená hůra
čolek horský (Mesotriton alpestris). Lokalita: LBC 69 Studená
hůra
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Lokalita: LBC 69 Studená
hůra
slepýš křehký (Anguis fragilis). Lokality: Hluboček, Bezděkov,
U farského lesa, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC 69 Studená
hůra, RBC 418 V podkově
mravenec lesní (Formica rufa). Lokalita: RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
mravenec otročící (Formica fusca). Lokality: RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra, RBC 418 V podkově
čmelák hájový (Bombus lucorum). Lokality: Hluboček, LBC 52
(Kojovec), LBC 69 Studená hůra
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák zahradní (Bombus hortorum). Lokality: Kojovec,
Hluboček, VKP 107 Lhotka-Hluboček, RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
záměru
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri). Lokality: VKP
107 Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, LBC 52 (Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93, RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii). Lokality: VKP Lhotka,
LBC 52 (Kojovec), RBC 330 Lhotka (Hluboček)
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Lokality: VKP 107
Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC
69 Studená hůra
jestřáb lesní (Accipiter gentilis). Lokality: LBC 69 Studená hůra,
RBC 418 V podkově
krkavec velký (Corvus corax). Lokalita: LBC 69 Studená hůra
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). LBC 69 Studená
hůra
veverka obecná (Sciurus vulgaris). Lokality: Hluboček, LBC 69
Studená hůra, RBC 418 V podkově
v oblasti širších niv Třebovky a Zádolského potoka a dále jižního
okraje rybníka VN Hvězda lze očekávat ovlivnění populací těchto
zvláště chráněných živočichů:

jeřáb popelavý (Grus grus). Lokalita: niva Nového potoka
rybák černý (Chlidonias niger). Lokalita: Nový rybník
ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus). Lokalita: Nový
6,900–13,800
ryb. (mokřad)
kuňka obecná (Bombina bombina). Lokalita: Hvězdička
ropucha zelená (Bufotes viridis). Lokality: Bezděkov, VN Hvězda
rosnička zelená (Hyla arborea). Lokality: niva Zádolského p.,
Nový ryb. (mokřad)
zelení skokani (Pelophylax esculentus complex). Lokalita: Nový
ryb.
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slepýš křehký (Anguis fragilis). Lokality: Hluboček, Bezděkov,
U farského lesa, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC 69 Studená
hůra, RBC 418 V podkově
čáp černý (Ciconia nigra). Lokalita: LBC (VN Hvězda, Hvězdička)
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina). Lokalita: VN Hvězda
moták pilich (Circus cyaneus). Lokalita: Nový ryb.
chřástal vodní (Rallus aquaticus). Lokalita: Nový ryb.
rybák obecný (Sterna hirundo). Lokalita: Nový ryb.
holub doupňák (Columba oenas). Lokalita: LBC (VN Hvězda,
Hvězdička)
ledňáček říční (Alcedo atthis). Lokalita: Třebovka
konipas luční (Motacilla flava). Lokalita: Nový ryb. (mokřad)
netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Lokalita: VN Hvězda
netopýr ušatý (Plecotus auritus). Lokality: Bezděkov, niva
Zádolského p.
netopýr vodní (Myotis daubentonii). Lokality: VN Hvězda,
Hvězdička, Nový ryb.
netopýr vousatý (Myotis mystacinus). Lokalita: U farského lesa
vydra říční (Lutra lutra). Lokality: VN Hvězda, Nový ryb.
batolec červený (Apatura ilia). Lokality: VN Hvězda (hráz),
Hvězdička (mokřad)
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák skalní (Bombus lapidarius). Lokalita: LBK (Skuhrovská
ul.)
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
záměru
ropucha obecná (Bufo bufo). Lokalita: VN Hvězda (hráz)
užovka obojková (Natrix natrix). Lokality: VN Hvězda, Hvězdička,
Nový ryb.
potápka malá (Tachybaptus ruficollis). Lokalita: Nový ryb.
potápka roháč (Podiceps cristatus). Lokalita: Nový ryb.
čáp bílý (Ciconia ciconia). Lokalita: niva Nového p.
čírka obecná (Anas crecca). Lokalita: Nový ryb.
kopřivka obecná (Anas strepera). Lokalita: Nový ryb.
moták pochop (Circus aeruginosus). Lokalita: Nový ryb.
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Lokalita: niva
Zádolského p.
lejsek šedý (Muscicapa striata). Lokalita: niva Nového p.
moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Lokalita: niva Nového p.
vlaštovka obecná (Hirundo rustica). Lokality: LBK (Skuhrovská
ul.), Hvězda, Hvězdička
v oblasti LBC 52 a přilehlého biokoridoru lze očekávat ovlivnění
populací těchto zvláště chráněných živočichů:

Modrá

2,337–2,900

strnad luční (Miliaria calandra). Lokalita: LBC 52 (Kojovec)
čolek obecný (Triturus vulgaris). Lokalita: Hluboček, LBC 52
(Kojovec)
ještěrka obecná (Lacerta agilis). Lokality: VKP 106 Nad
Třebovkou, VKP Lhotka, LBC Dolec, NRBK 93.
křepelka polní (Coturnix coturnix). Lokality: VKP Lhotka, LBK
(LBC 52 – LBC Dolec)
chřástal polní (Crex crex). Lokalita: VKP 107 Lhotka-Hluboček
krutihlav obecný (Jynx torquilla). Lokalita: LBC 52 (Kojovec)
kavka obecná (Corvus monedula). Lokalita: VKP 106 Nad
Třebovkou
netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus). Lokalita: VKP 106
Nad Třebovkou
otakárek fenyklový (Papilio machaon). Lokality: VKP Lhotka, LBK
(LBC 52-LBC Dolec), LBC Dolec
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mravenec travní (Formica pratensis). Lokalita: VKP 106 Nad
Třebovkou
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák zahradní (Bombus hortorum). Lokality: Kojovec,
Hluboček, VKP 107 Lhotka-Hluboček, RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
záměru
prskavec menší (Brachinus explodens). Lokality: VKP Lhotka,
LBC 52 (Kojovec), LBC Dolec, NRBK 93
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri). Lokality: VKP
107 Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, LBC 52 (Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93, RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii). Lokality: VKP Lhotka,
LBC 52 (Kojovec), RBC 330 Lhotka (Hluboček)
svižník polní (Cicindela campestris campestris). Lokality: LBC 52
(Kojovec), LBK (LBC 52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Lokality: VKP 107
Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC
69 Studená hůra
koroptev polní (Perdix perdix). Lokalita: LBC 52 (Kojovec)
rorýs obecný (Apus apus). Lokalita: LBC Dolec
bramborníček černohlavý (Saxicola torquta). Lokalita: VKP 106
Nad Třebovkou
ťuhýk obecný (Lanius collurio). Lokality: VKP Lhotka, LBC Dolec
v oblasti RBC 330 Lhotka lze očekávat ovlivnění populací těchto
zvláště chráněných živočichů:

3,410–3,890

čolek obecný (Triturus vulgaris). Lokalita: Hluboček, LBC 52
(Kojovec)
slepýš křehký (Anguis fragilis). Lokality: Hluboček, Bezděkov,
U farského lesa, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC 69 Studená
hůra, RBC 418 V podkově
chřástal polní (Crex crex). Lokalita: VKP 107 Lhotka-Hluboček
žluva hajní (Oriolus oriolus). Lokalita: RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
mravenec lesní (Formica rufa). Lokalita: RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
mravenec otročící (Formica fusca). Lokality: RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra, RBC 418 V podkově
čmelák hájový (Bombus lucorum). Lokality: Hluboček, LBC 52
(Kojovec), LBC 69 Studená hůra
čmelák luční (Bombus pratorum). Lokalita: Hluboček
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák zahradní (Bombus hortorum). Lokality: Kojovec,
Hluboček, VKP 107 Lhotka-Hluboček, RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
záměru
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri). Lokality: VKP
107 Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, LBC 52 (Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93, RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii). Lokality: VKP Lhotka,
LBC 52 (Kojovec), RBC 330 Lhotka (Hluboček)
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Lokality: VKP 107
Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC
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69 Studená hůra
veverka obecná (Sciurus vulgaris). Lokality: Hluboček, LBC 69
Studená hůra, RBC 418 V podkově
v oblasti jižního okraje LBC 69 Studená hůra lze očekávat
ovlivnění populací těchto zvláště chráněných živočichů:

5,400–5,550

zmije obecná (Vipera berus). Lokalita: LBC 69 Studená hůra
čolek horský (Mesotriton alpestris). Lokalita: LBC 69 Studená
hůra
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Lokalita: LBC 69 Studená
hůra
slepýš křehký (Anguis fragilis). Lokality: Hluboček, Bezděkov,
U farského lesa, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC 69 Studená
hůra, RBC 418 V podkově
mravenec lesní (Formica rufa). Lokalita: RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
mravenec otročící (Formica fusca). Lokality: RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra, RBC 418 V podkově
čmelák hájový (Bombus lucorum). Lokality: Hluboček, LBC 52
(Kojovec), LBC 69 Studená hůra
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák zahradní (Bombus hortorum). Lokality: Kojovec,
Hluboček, VKP 107 Lhotka-Hluboček, RBC 330 Lhotka
(Hluboček), LBC 69 Studená hůra
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
záměru
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri). Lokality: VKP
107 Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, LBC 52 (Kojovec), LBK (LBC
52-LBC Dolec), LBC Dolec, NRBK 93, RBC 330 Lhotka
(Hluboček)
střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii). Lokality: VKP Lhotka,
LBC 52 (Kojovec), RBC 330 Lhotka (Hluboček)
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Lokality: VKP 107
Lhotka-Hluboček, VKP Lhotka, RBC 330 Lhotka (Hluboček), LBC
69 Studená hůra
jestřáb lesní (Accipiter gentilis). Lokality: LBC 69 Studená hůra,
RBC 418 V podkově
krkavec velký (Corvus corax). Lokalita: LBC 69 Studená hůra
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). LBC 69 Studená
hůra
veverka obecná (Sciurus vulgaris). Lokality: Hluboček, LBC 69
Studená hůra, RBC 418 V podkově
podél západní zpevněné hráze rybníka VN Hvězda lze očekávat
ovlivnění těchto zvláště chráněných živočichů:

ropucha zelená (Bufotes viridis). Lokality: Bezděkov, VN Hvězda
čáp černý (Ciconia nigra). Lokalita: LBC (VN Hvězda, Hvězdička)
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina). Lokalita: VN Hvězda
holub doupňák (Columba oenas). Lokalita: LBC (VN Hvězda,
Hvězdička)
12,700–14,000 netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Lokalita: VN Hvězda
netopýr vodní (Myotis daubentonii). Lokality: VN Hvězda,
Hvězdička, Nový ryb.
vydra říční (Lutra lutra). Lokality: VN Hvězda, Nový ryb.
batolec červený (Apatura ilia). Lokality: VN Hvězda (hráz),
Hvězdička (mokřad)
čmelák rolní (Bombus pascuorum). Více lokalit v trasách záměru
čmelák zemní (Bombus terrestris). Více lokalit v trasách záměru
pačmelák lesní (Bombus sylvestris). Více lokalit v trasách
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záměru
ropucha obecná (Bufo bufo). Lokalita: VN Hvězda (hráz)
užovka obojková (Natrix natrix). Lokality: VN Hvězda, Hvězdička,
Nový ryb.

Tabulka: Klasifikace negativních vlivů záměru na populace druhů
Hodnota

Termín

Popis
Vylučuje realizaci záměru.

Významný
negativní vliv

-2

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu
nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv.
Nevylučuje realizaci záměru.

Mírně negativní
vliv

-1

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Bez vlivu

Záměr nemá žádný vliv.

Tabulka: Charakteristiky vlivů záměru na živočichy. Uvedeny jsou pouze druhy, u kterých byl
zoologickým průzkumem prokázán negativní vliv v trasách (variantách).
Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
Kategorie D: obojživelníci, plazi,
drobní savci.

čolek obecný

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními
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-1

Druh postihován fragmentací
prostředí, na této úrovni se však
kromě dopravy na fragmentaci
významně podílí i intenzita
zemědělství,
lesního
hospodaření, vodohospodářské
úpravy a další vlivy.

Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
Likvidace a změny biotopů
při výstavbě – málo pohyblivý
druh.
Omezení přirozeného pohybu
v krajině, především během
sezónních migrací (Anděl et al.
2011).
Populace v lokalitě omezená,
citlivá
na zásahy.
Nutnost
prověřit lokality rozmnožování
a migrační trasy.
Monitoring.
Výsledky
monitoringu použít k návrhům
opatření k zamezení negativních
vlivů (bariéry trvalé – naváděcí)
viz Vojar (2007).

Populace
omezená,
citlivá
na zásahy. Nutnost prověřit
lokality
rozmnožování
a migrační trasy.
ropucha zelená

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Monitoring.
Výsledky
monitoringu použít k návrhům
opatření k zamezení negativních
vlivů. Komunikace jako migrační
bariéry.
Zamezení
vstupu
do areálu stavby naváděcími
bariérami – viz Vojar (2007).

Kategorie D: obojživelníci, plazi,
drobní savci.
ještěrka obecná

slepýš křehký

holub doupňák

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Migrační bariéra. Řešit společně
s opatřeními
pro
ropuchu
obecnou a r. zelenou.

-1

Kategorie F: ptáci a netopýři.

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
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Fragmentace území (migrační
bariéra).
Ovlivnění
biotopu
výskytu.

Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka

zmírňujícími opatřeními
Průlety pod mostem – index
otevřenosti1).
Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
Kritickými
místy
jsou
protihlukové
stěny
(PHS)
z průhledných materiálů (sklo,
plasty). Průhledné řešení stěn
je často navrhováno z důvodů
psychologicky
příznivějších
vjemů okolí pro řidiče vozidel
a ke snížení negativního vlivu
stěn na estetiku okolí.
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011).

Přemostění nad vodní hladinou
– kritické místo kolize.

chřástal vodní

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

kavka obecná

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

-1

Křížení letových drah ptáků při
přistávání a vzlétání z velkých
vodních ploch. Riziko je vysoké
v blízkosti
významných
ornitologických lokalit, kde se
v době tahu shromažďuje velké
množství vodních ptáků (Anděl
et al. 2011).

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.

Poměr mezi plochou světlého průřezu v ose komunikace a délkou migračního objektu. Používá se jako index
pro hodnocení potenciální migrační využitelnosti podchodu. Zahrnuje v sobě šířku, výšku i délku podchodu.
Podmínkou pro využití indexu I je, že ani šířka ani výška nesmí klesnout pod určitou limitní hodnotu. Vyšší
hodnota indexu I představuje vyšší potenciál pro migraci.
1)
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Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011).

Viz poznámka
doupňák).

konipas luční

krahujec obecný

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

výše

(holub

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)
Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.

křepelka polní

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011).
Míru zmenšení jejího biotopu
výskytu záměrem nelze v tomto
stupni
projektové
přípravy
odhadnout.
Monitoring
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Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
ve zkušebním
komunikace.

moták pilich

ostříž lesní

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

provozu

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Chování netopýrů je značně
druhově specifické, ke kritickým
místům patří křížení vodních
ploch, toků a větrolamů.

netopýři
(n. rezavý,
n. vodní)

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Některé druhy menších netopýrů
rodu Myotis (např. netopýr
vodní, řasnatý, vousatý) jsou
schopny proletovat i mosty
menších rozměrů než proletují
ptáci,
přesné
údaje
o minimálních nárocích však
nejsou k dispozici.
Druhy
lovící
hmyz
mezi
korunami stromů (např. rody
Eptesicus a Pipistrellus) přeletují
silnici ve spojnici mezi korunami
břehových porostů (Anděl et al.
2011).
Monitoring.
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Opatření

pro

Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Poznámka

Hodnota
omezení
s vozidly.

možnosti

srážek

Kategorie
velikosti.

C:

střední

savci

C2: druhy vázané na vodní toky.
Svým způsobem života odlišná
od ostatních druhů, migruje
podél vodních toků; kromě
lokální migrace a disperze
mláďat migrují také dospělí
samci, kteří se často přesouvají
na velmi dlouhé vzdálenosti.

vydra říční

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Mortalita: vydra při svých
lokálních
a
regionálních
migracích postupuje obvykle
podél vodních toků a v místech,
kde vodní tok kříží silnici, vybíhá
často na vozovku, kde dochází
ke kolizím s vozidly. Děje se tak
především v místech, kde voda
vyplňuje celý prostor pod
mostem a chybí zde suchá
cesta.
Vzhledem k omezenému počtu
jedinců a časté mortalitě na
silnicích patří silniční doprava
k významným negativním vlivům
na populaci vydry. Vydra patří
k živočichům nejvíce ohroženým
dopravou.
Druhy kategorie C vyžadují
ochranu
konektivity
krajiny
v regionálním a lokálním měřítku
(Anděl et al. 2011).

batolec červený

Bez vlivu (možný mírně
negativní vliv při hromadném
kácení dřevin na lokalitě
výskytu)

0 (-1)

Kategorie
G:
společenstva
rostlin, bezobratlých živočichů
a drobných
obratlovců
(ekosystém).
Možné ohrožení populací při
nadměrném kácení břehových
porostů živných rostlin (topol
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Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Poznámka

Hodnota

osika, t. černý, vrba jíva).
Upřesnění
kácených
výsadba.

a
dřevin,

vytipování
náhradní

čmeláci
rodu
Bombus spp.

Bez vlivu (možný mírně
negativní vliv při hromadné
likvidaci
živných
rostlin
na lokalitách výskytu)

0 (-1)

mravenci
rodu
Formica
spp.
(kromě mravence
travního)

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Záchranný transfer kupovitých
hnízd s dodatečným odběrem
populace.

prskavec menší

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

V úsecích nálezů instalovat
provizorní naváděcí bariéry
z plné fólie.

velcí
střevlíci
(s. Scheidlerův,
s. Ulrichův)

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

V úsecích nálezů instalovat
provizorní
naváděcí
bariéry
z plné fólie (výška do 1 m).

svižník polní

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

V úsecích nálezů
instalovat
provizorní
naváděcí
bariéry
z plné fólie (výška do 1,5 m
i výše).

Nadměrná likvidace
nektaronosných bylin.

živných

Populace
omezená,
citlivá
na zásahy. Nutnost prověřit
lokality
rozmnožování
a migrační trasy.
ropucha obecná

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

užovka obojková

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

177

Monitoring.
Výsledky
monitoringu použít k návrhům
opatření k zamezení negativních
vlivů. Komunikace jako migrační
bariéry.
Zamezení
vstupu
do areálu stavby naváděcími
bariérami – viz Vojar (2007).
Kritickými místy jsou přeložky
a úpravy koryt toků ve vazbě na
mosty.

Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
Minimalizovat úpravy a přeložky
koryta vodního toku při navádění
k mostu.
Dále
řešit
s obojživelníky.

bramborníček
černohlavý

bramborníček
hnědý

jestřáb lesní

kopřivka obecná

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)
Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1
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v souladu

Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na průhledné
(transparentní)

Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
protihlukové stěny.
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.

koroptev polní

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011).
Míru zmenšení jejího biotopu
výskytu záměrem nelze v tomto
stupni
projektové
přípravy
odhadnout.
Monitoring
ve zkušebním
provozu
komunikace.

krkavec velký

lejsek šedý

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

-1

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
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Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
et al. 2011)

moták pochop

moudivláček lužní

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)
Přemostění nad vodní hladinou
– kritické místo kolize.

potápka roháč

ťuhýk obecný

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

-1

Křížení letových drah ptáků při
přistávání a vzlétání z velkých
vodních ploch. Riziko je vysoké
v blízkosti
významných
ornitologických lokalit, kde se
v době tahu shromažďuje velké
množství vodních ptáků (Anděl
et al. 2011).

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
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Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
et al. 2011)

vlaštovka obecná

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

Zabránit
mortalitě
ptáků
způsobenou kolizemi s vozidly
a v důsledku
nárazu
na
průhledné
(transparentní)
protihlukové stěny.
-1
Dostatečně vysoké a vhodně
řešené PHS chrání ptáky před
přeletem
silnice
v úrovni
projíždějících vozidel (Anděl
et al. 2011)

Kategorie B: Ostatní kopytníci.
Lokální
migrace
zahrnující
pohyby mladých jedinců, cesty
mezi
zimními
a
letními
stanovišti, mezi zdroji potravy,
vodou a místy odpočinku.
Ve vztahu ke komunikacím se
jedná o místní populace, které
se dokáží na místní podmínky
dobře adaptovat, využívají tedy
i migrační
objekty
menších
parametrů.

prase divoké

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

U prasat divokých je nutné
počítat s delšími nepravidelnými
přesuny jedinců i celých tlup.
-1
Likvidace a změny biotopů
při výstavbě – vzhledem k tomu,
že hlavní reprezentanti této
skupiny obývají celé území ČR
včetně
intenzivně
obhospodařované krajiny, není
tento problém zásadní.
Omezení přirozeného pohybu
v krajině, především lokálních
denních
nebo
sezónních
migrací.
Bariérami
jsou
čtyřproudé
a víceproudé
komunikace
se středním dělicím pruhem,
oplocené
koridory
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Druh

Charakteristika vlivu
(identifikace vlivu)

Hodnota

Poznámka
vysokorychlostních tratí; silnice
nižších
tříd
nepředstavují
významnou migrační překážku.
Mortalita
na
komunikacích.
Střety srnců a divokých prasat
s vozidly
jsou
významné
i z hlediska
bezpečnosti
dopravy.
Rušení hlukem, osvětlením,
vizuálním kontaktem (viz Anděl
et al. 2011).

Lokální migrace.
Likvidace a změny biotopů
při výstavbě (není zásadním
problémem).

srnec obecný

Mírně negativní vliv, který lze
vyloučit
navrženými
zmírňujícími opatřeními

-1

Omezení přirozeného pohybu
v krajině, především lokálních
denních
nebo
sezónních
migrací.
Mortalita
na
komunikacích
(střety s vozidly).
Rušení hlukem, osvětlením,
vizuálním kontaktem (viz Anděl
et al. 2011).

Předpokládané nepřímé vlivy na živočichy, včetně jejich společenstev
Po dobu realizace záměru se nepřímé vlivy na živočichy nepředpokládají. Prach a stavební
hluk nebudou mít vliv na úhyn živočichů.

Vliv záměru na prvky ÚSES
V dotčených ekosystémech sítě ÚSES se předpokládá výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů podle zákona 114/1992 Sb., evropsky významných druhů chráněných
podle Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin a dle Směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EHS o ochraně
volně žijících ptáků. Tyto druhy mohou být záměrem negativně ovlivněny.
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Trasa přeložky silnice I/14 prochází stanoveným migračně významným územím.

Vliv záměru na lesní ekosystémy
Aktuální lesní společenstva v zájmovém území tvoří víceméně zapojené komplexy jasanovoolšových luhů a dubohabřin. Posouzení vlivu realizace záměru na ekologicko-stabilizační
funkce lesních ekosystémů v navrhované červené a modré variantě bylo zpracováno podle
metodiky Vyskota et al. (2003).
Každá funkce lesa (účinnostní funkční skupina) je kvantifikována prostřednictvím kvantit
funkcí determinujících parametrů (determinačních kritérií). Kompatibilní (hodnotová)
klasifikace parametrů prostřednictvím hierarchie hodnotových stupňů vyjadřuje i míru
působící funkční účinnosti funkčních determinačních kritérií (viz. Tab.).

Tabulka: Klasifikace funkční účinnosti parametrů a determinačních kritérií funkcí.
Podle Vyskota et al. (2003).
Funkce ekologicko-stabilizační (ekostabilizační) je schopnost lesního ekosystému udržovat
na základě autoregulačních mechanismů a vyváženosti energomateriálních toků dynamickou
rovnováhu a odolávat působení stresových faktorů. Mezi přímá kritéria byla zařazena reálná
druhová skladba, kde se vzrůstající diverzifikací druhové skladby se zvyšuje i ekologická
stabilita porostního typu. Výjimkou jsou některá přirozená společenstva, která i přes nízkou
biodiverzitu vykazují vysokou ekologickou stabilitu. Pestrá druhová skladba umožňuje větší
množství interakcí v rámci fungování ekosystému. Monokultury a více méně stejnorodé typy
jsou náchylnější k poškození abiotickými i biotickými činiteli.
Kvantifikace druhové diverzity dle strukturovaných porostních typů (PT):
monokultury C – čistý PT se zastoupením >90 %; smíšené porostní typy D – dominantní PT
se zast. 71–90 %, M – majoritní PT se zastoupením 51–70 %; nesourodé porostní typy Z –
základní PT se zastoupením 31–50 %, P – přimíšený PT se zastoupením 11–30 %.
Mezi nepřímá kritéria patří stupeň přirozenosti porostního typu. Ten určuje, do jaké míry
je reálná druhová skladba odpovídající stanovištním podmínkám. Se zvyšujícím se stupněm
přirozenosti se příznivě modifikuje autoregulační schopnost porostních typů a odolnost před
působením stresových faktorů.
Stupeň přirozenosti porostního typu (viz. Tab.) se stanovuje vztahem reálné druhové skladby
ke skladbě přirozené dle přírodních podmínek.
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Tabulka: Rozdělení porostních typů dle stupňů přirozenosti.
Převzato z metodiky Vyskota et al. (2003).

I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vlivy na krajinu (krajinný ráz)

Je zcela nesporné, že uvažovaný záměr přinese zásah do krajiny.
Uvažovaný záměr je ve většině trasy veden dosud volnou krajinou, část záměru je vedena
po stávající silnici.
Uvažovaný záměr přinese do krajinného prostoru velké dimenze, přinese velké zemní práce
a mostní stavby. Stane se v krajině prostorovým předělem, který představuje zásah do rázu
krajiny nejenom svou hmotou a dimenzí, ale také hlukem z provozu, pozorovatelným
pohybem na silnici a pohybem světel v nočních hodinách.
Ve vyhodnocení zásahu stavby do krajinného rázu je však nutno vzít v úvahu, že se zde
v současné době vyskytují jiné záměry ve formě silnic a železnic. Uvažovaný záměr
převezme část zatížení stávajících silnic.
Ovšem vzhledem k výškové konfiguraci krajiny záměr nutně generuje rozsáhlé mostní
objekty a to jak v nezastavěném území (červená varianta), tak navíc v území zastavěném
(modrá a především zelenáí varianta).
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Vlivy na identifikovatelné hodnoty krajinného rázu
Uvažovaný záměr bude mít vliv různé velikosti na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ve vyhodnocovací tabulce je pro velikost vlivu použita následující stupnice :
-

vliv nulový

-

vliv malý

-

vliv střední

-

vliv silný

-

vliv velmi silný

Červená varianta:
Ukazatel

velikost vlivu

Pozn.

vliv na přírodní hodnoty (rozptýlená zeleň)

malý

Přechází mostními objekty

vliv na VKP (lesy, nivy, potoky)

malý

Přechází mostními objekty

vliv na zvláště chráněné části přírody

malý

Přechází mostními objekty

vliv na kulturní a historické hodnoty

nulový

vliv na estetické hodnoty

malý

vliv na kulturní dominanty

nulový

vliv na harmonické měřítko

střední

vliv na harmonické vztahy

malý

Trasa vede po zemědělské
půdě a stávající silnici.

Mosty
nad
řídkou
rekreační zástavbou.

a

Modrá varianta
Ukazatel

velikost vlivu

Pozn.

vliv na přírodní hodnoty (rozptýlená zeleň)

malý

Přechází mostními objekty

vliv na VKP (lesy, nivy, potoky)

malý

Přechází mostními objekty

vliv na zvláště chráněné části přírody

malý

Přechází mostními objekty

vliv na kulturní a historické hodnoty

nulový

vliv na estetické hodnoty

malý

vliv na kulturní dominanty

nulový

vliv na harmonické měřítko

silný
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Trasa vede po zemědělské
půdě a stávající silnici.

Most v km 7,0 – 7,5 nad
zástavbou RD.

vliv na harmonické vztahy

malý

Zelená varianta
Ukazatel

velikost vlivu

Pozn.

vliv na přírodní hodnoty (rozptýlená zeleň)

malý

Přechází mostními objekty

vliv na VKP (lesy, nivy, potoky)

malý

Přechází mostními objekty

vliv na zvláště chráněné části přírody

malý

Přechází mostními objekty

vliv na kulturní a historické hodnoty

nulový

vliv na estetické hodnoty

silný

vliv na kulturní dominanty

nulový

vliv na harmonické měřítko

velmi silný

vliv na harmonické vztahy

malý

Trasa vede po zemědělské
půdě a stávající silnici.

Mosty v km 0,2 – 1,6 nad
hustou zástavbou RD ve
výšce až 35 m.

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, nakolik uvažovaný záměr zasáhne do identifikovaných
hodnot.
Celkově lze nejmenší vlivy na krajinný ráz nalézt u varianty červené, větší vlivy vykazuje
varianta modrá a velmi silné vlivy vykazuje varianta zelená.
Harmonické měřítko krajiny je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby
krajiny (celku) s měřítky staveb, zařízení a stop hospodářské činnosti (prvků). Uvažovaný
záměr přinese do krajiny prvky, které zde dosud nebyly.

Závěr
Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do určité míry subjektivní. Změna
oproti současnému stavu, kterou přinese uvažovaný záměr, není rozhodně z hlediska vlivu
na krajinný ráz pozitivní, nicméně je v posuzované krajině akceptovatelná. Silnice po svém
uvedení do provozu vnese do krajiny i pozitivní prvky krajinné scény, například stromořadí a
ozeleněné svahy.

I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Stavba nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.
Z pohledu archeologické památkové péče nelze vyloučit, že záměr zasáhne území
s archeologickými nálezy (dále ÚAN) ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
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památkové péči, v platném znění („Má-li se provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum“).
V takovém případě bude nezbytné uzavření dohody o záchranném archeologickém výzkumu
s VČM v Pardubicích nebo jinou oprávněnou institucí. V této dohodě bude specifikována
forma záchranného archeologického výzkumu (ZAV), konkrétněji finanční náklady, termín a
způsob provedení I. a v případě zjištění archeologických situací i II. fáze ZAV. Zpráva by se
měla po dvou letech revidovat.
Záměr ve variantě Modrá prochází na území obce Třebovice v prostoru „U farského lesa“
těsně mezi 2 rodinnými domy, na které může mít negativní vliv.

II.
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Možnost vzniku nehod, katastrof a nestandardní stavů
Při provozu navrhovaného záměru je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel,
případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě
havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám.
Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné.
S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či
jeho nákladu.

Dopady na okolí
Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a horninového
prostředí a následně podzemních vod.
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.

Preventivní opatření
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude záměr vybaven
svodidly na příslušných místech dle technických norem.
Záměr bude vybaven takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění
případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu (havarijní uzávěry,
výústní objekty osazené resp. s možností osazení norné stěny).
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III.
Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se
zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci lze charakterizovat následujícícm
přehledem vlivů hluku, které jsou nejvýznamnějšími vlivy v dotčeném území:
Následující tabulka dokumentuje porovnání variant z hlediska vlivů hluku na zdraví ve formě
dodržení, nebo překročení hladiny hluku 60 dB ve dne nebo 50 dB v noci.
Pokračování
stávajícího
stavu

Červená

Modrá

Zelená

Počet objektů s překročením 60/50 dB

115

17

20

31

Počet obyvatel dotčených překročením
60/50 dB

602

89

105

162

Ukazatel \ Varianta 2030

Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska vlivů na zdraví je nejvhodnější varianta červená,
následovaná variantou modrou. Varianta zelená pak již vykazuje mnohem větší vlivy na
zdraví a srovnávací varianta pokračování stávajícího stavu vykazuje vlivy na zdraví největší.
Jako mírně pozitivní lze také hodnotit fakt, že dojde k zvýšení plynulosti a tím i bezpečnosti
silničního provozu na předmětném úseku silnice I/14. Dojde tak k snížení rizika dopravních
nehod a s nimi spojenými úrazy.
Vlivy na půdu
Nejmenší vlivy vykazuje varianta zelená a to vzhledem k tomu, že je nejkratší. Ovšem na
druhé straně část ostatních vlivů část vlivů na žiovtní prostředí ponechává na původní silnici
I/14.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Z variantních možností tras se z hlediska botanického jako nejvhodnější jeví varianta zelená
a varianta modrá. Nejméně vhodnou je varianta červená, kde v km 9,400–9,600 zasahuje do
přírodě blízkých biotopů L2.2, L3.1 v nivě Zádolského potoka s výskytem ohroženého druhu
Leucojum vernum (§3) a Lilium martagon (§3) a v km 13,200–13,800 zasáhne do oblasti
jižního okraje rybníka Hvězda, kde lze celkově předpokládat negativní ovlivnění významných
mokřadních a lučních biotopů rybníka Hvězda a to i přes skutečnost, že navržená trasa v
současné době prochází biotopy, které nejsou zcela reprezentativní vzhledem k vyššímu
stupni eutrofizace vody a intenzivnímu chovu ryb.
Vlivy na krajinu
Celkově lze nejmenší vlivy na krajinný ráz nalézt u varianty červené, větší vlivy vykazuje
varianta modrá a velmi silné vlivy vykazuje varianta zelená.
Vlivy na funkční plochy, územně plánovací aspekty
Stávající stav - vedení dopravy průtahem zastavěným územím má nepříznivý vliv nejen na
pohodlí a jízdní dobu dopravy, ale především na život v dotčených sídelních útvarech.
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Varianta zelená nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14
procházejícího městem česká Třebová a ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice.
Varianta modrá se jeví jako méně vhodná vzhledem k průchodu trasy po hrázi rybníka
Hvězda (s vedením po hrázi vyjádřil podnik Povodí Labe s.p. zásadní nesouhlas). Dále
nesouhlasí obec Rybník s vedením modré trasy přes lokalitu „Na Podhorce".
Proto je výhodnější varianta červená, která se vedení trasy po hrázi vyhýbá mostním
objektem přes jižní část rybníku Hvězda a lokalitě „Na Podhorce" napojením na stávající
silnici I/14 v místě křížení se silnicí III/01427.
Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D.I. a II. Dokumentace EIA.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nepřipadají v úvahu.

IV.
Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k
prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru
možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na
životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi
výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na
mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Součástí záměru je plnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru vlivů na životní prostředí. Některá opatření vyplývají z legislativy,
resp. stanovují metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit.
"Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.:
18130/ENV/15 požaduje uvedení těchto podmínek v kapitole B.I.6 Stručný popis
technického a technologického řešení záměru. V této kapitole jsou také tato opatření
uvedena.
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru jsou
navržena následující opatření, která přímo nevyplývají z legislativy:
Období přípravy stavby
Ochrana veřejného zdraví
•

Součástí DÚR bude podrobná akustická a rozptylová studie pro vybranou varintu.
Předběžně počítat s protihlukovýnmi stěnami:
Varianta Červená
km 2,400, délka 170 m, výška 1,5m, levostranně
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km 5,450 – 5,500, délka 50 m a výšce 2 m levostranně
km 7,4 a 7,8 je trasa vedena po vozovce stávající silnice I/14 s velmi blízkou zástavbou,
během další přípravy záměru by měla být navržena protihluková opatření, která mohou
být ve formě protihlukové úpravy oken, nízkohlučných povrchů vozovky, případně
protihlukových stěn.
Varianta Modrá
km 2,400, délka 170 m, výška 1,5m, levostranně
km 5,450 – 5,500, délka 50 m, výška 2 m levostranně
km 7,180 – 7,230, délka 50 m, výška 2 m levostranně
km 7,250 – 7,350 délka 100 m, výška 3 m pravostranně
km 7,420 – 7,500 délka 80 m, výška 3 m pravostranně
km 11,670 – 11,735 délka 65 m, výška 6 m levostranně.
km 11,660 – 11,725 délka 65 m, výška 4 m pravostranně
km 13,200 – 13,255 délka 55 m, výška 4m levostranně
Varianta Zelená
km 0,050 do 0,130 o délce 80m a výšce 5m pravostranně
Ochrana vod
•

Plán organizace výstavby bude zohledňovat záplavová území a možnost vzniku
povodňových situací. Místa křížení komunikace s vodními toky nesmí způsobit zhoršení
odtokových poměrů, což bude projednáno se správcem příslušného vodního toku.
Související práce budou prováděny v souladu se schváleným havarijním a povodňovým
plánem pro dobu výstavby.

•

Součástí DÚR bude podrobný hydrogeologický průzkum.

Ochrana přírody a krajiny
•

Minimalizovat plošný rozsah dočasných záborů, mezideponií a ploch zařízení staveniště.
Minimalizovat negativní dopady stavebních prací na vodní toky a jejich bezprostřední
okolí (jen nezbytné pojezdy, neparkovat, neumisťovat zařízení staveniště, stavební
materiál apod.).

•

Bude proveden samostatný průzkum chráněných druhů živočichů v délce alespoň tří
vegetačních období před konečným technickým návrhem stavby. Průzkum stanoví
rozsah biotopů a charakter a rozsah opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem
pro výjimku z ochranných podmínek.

Období výstavby
Ochrana vod
• Pro zlepšení hydrogeologických poměrů lze do budoucna doporučit plošné vsakování
srážkových vod pomocí drenáží do přípovrchových vrstev, případně zpomalení jejich
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odtoku do aktivních vodotečí pomocí retenčních poldrů či nádrží před přímým odtokem do
vodotečí. Zároveň je potřeba v místě stavby opravit meliorace, tak aby plnily svou
dosavadní funkci.
Ochrana přírody a krajiny
•

Provádění zemních prací bude vhodné zahájit mimo období hnízdění ptáků.

•

Na stavbě bude zajištěn biologický dozor pro určení správného načasování stavebních
prací, případně určení preventivních a nápravných opatření (např. instalace zábran proti
vstupu obojživelníků).

•

Plochy zařízení staveniště, dočasné skládky zeminy, případně skládky stavebních
materiálů nebudou zřizovány v prvcích ÚSES a VKP. Zároveň budou v těchto místech
minimalizovány pojezdy stavební techniky.

Popis opatření navržených k minimalizaci negativních účinků záměru na rostliny
• Během realizace záměru je nutné zajistit ochranu biotopů, na kterých se vyskytují zvláště
chráněné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška). Současně je
důležité během realizace zajistit ochranu proti šíření invazním druhům (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et. spp., Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních
taxonů (Sambucus nigra, Urtica dioica, Calamagrostis epigejos aj.), které mohou
do zájmového území záměru při realizaci a po ukončení stavby invadovat nebo sem
mohou být zavlečeny s dováženým materiálem.
• Kácení dřevinných prvků mimo les bude realizováno mimo vegetační období (od 1.
listopadu do 15. března příslušného roku). Pokud dřeviny nebudou stát vysloveně v trase
stavby, je vhodné dřeviny zachovat.
• Dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo
obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice
linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude ochráněna
vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem.
• Z kompenzačních opatření se jako vhodné jeví realizovat výsadbu nelesních dřevinných
prvků přirozené druhové skladby. Náhradní výsadba by měla odpovídat svým rozsahem
ekologické újmě způsobené kácením dřevin. Rozhodnutí o náhradní výsadbě by mělo
obsahovat přesné uvedení počtu, druhu a kvality sazenic určených pro náhradní výsadbu
(nejen stromy, ale i keřové patro, které představuje vhodný biotop pro řadu druhů
drobných živočichů a ptactva). Výsadba by měla být uložena v lokalitě, kde se povoluje
kácení (kompenzace ekologické újmy v místě postiženém kácením). Spolu s výsadbou je
vhodné uložit adekvátní následnou péči o dřeviny.

Popis opatření navržených k minimalizaci negativních účinků záměru na živočichy
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Druh/Kategorie

Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny
● Zachování maximální možné průchodnosti krajiny pro živočichy (vhodná
lokalizace migračních objektů, dostatečné parametry migračních objektů včetně
jejich vhodného začlenění do krajiny a eliminace rušivých vlivů dopravy).

čolek obecný

D

● Vhodné načasování zemních prací a zabránění vstupu živočichů do prostoru
stavby dočasnými naváděcími bariérami z hladké a plné fólie (výška zábrany cca
40–50 cm). Jako opora pro fólii poslouží dřevěné kolíky umístěné z opačné strany,
než probíhá tah. Fólie ke kolíkům přichytit hřebíčky, napínáčky nebo
nastřelovacími sponkami s tím, že horní okraj je volný a ohne se proti směru tahu
a vytvoří tak těžko překonatelný oblouk. Aby vítr volný okraj nenarovnával,
je vhodné jej v místě ohybu přichytit ke kolíku. Spodní okraj fólie musí být zahnut
proti směru tahu a řádně přihrnut zeminou nebo zapuštěn v dostatečné hloubce
(min. 10 cm) do předem vytvořené rýhy v terénu. Při umístění dočasné bariéry
je třeba zachytit nejen tah dospělců na místo rozmnožování, ale i jejich pohyb zpět
(oboustranné umístění bariér) a také migraci mláďat (ponechání zábran až do
jejich tahu v létě).
● Minimalizace střetů živočichů s vozidly po uvedení komunikace do provozu
trvalými naváděcími bariérami v místě výskytu druhu. Zábrany se skládají
z plastových nebo plechových dílců se speciálním profilem, pro obojživelníky
nepřekonatelným. Okraj v zemi je rovněž ohnut proti tahu. Dílce jsou přinýtovány
nebo přichyceny ke sloupkům šrouby (Vojar 2007).
● tvorba nových náhradních biotopů v nivě lokalit Kojovec a Hluboček (drobné
tůně)
● Vhodné načasování zemních prací a zabránění vstupu živočichů z intravilánů
obcí na přístupové komunikace do prostoru stavby dočasnými naváděcími
bariérami z hladké a plné fólie – viz výše.

ropucha zelená

D

● Minimalizace střetů živočichů s vozidly po uvedení komunikace do provozu
trvalými naváděcími bariérami v místě výskytu druhu po vyhodnocení monitoringu.
● Transfer zachycených žab v prostoru stavby
se doporučuje.

na náhradní stanoviště

● Vhodné načasování zemních prací a zabránění vstupu živočichů z intravilánů
obcí na přístupové komunikace do prostoru stavby dočasnými naváděcími
bariérami z hladké a plné fólie – viz výše.
ještěrka obecná

D

● Minimalizace střetů živočichů s vozidly po uvedení komunikace do provozu
trvalými naváděcími bariérami v místě výskytu druhu po vyhodnocení monitoringu.
● Transfer na náhradní stanoviště se doporučuje.
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Druh/Kategorie

Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny
● tvorba nových náhradních biotopů (hromádky z lomového kamene).
● Vhodné načasování zemních prací a zabránění vstupu živočichů z intravilánů
obcí na přístupové komunikace do prostoru stavby dočasnými naváděcími
bariérami z hladké a plné fólie – viz výše.

slepýš křehký

D

● Minimalizace střetů živočichů s vozidly po uvedení komunikace do provozu
trvalými naváděcími bariérami v místě výskytu druhu po vyhodnocení monitoringu.
● Transfer na náhradní stanoviště se doporučuje společně s nalezenými denními
úkryty (kameny, padlé dřevo aj.).

holub doupňák

F

● Mosty přes vodní toky, které fungují jako migrační koridory řešit tak, aby index
otevřenosti mostu byl > 1 (toto je obvykle v souladu s požadavky ostatních skupin
živočichů). V případě hrozících střetů může být řešením instalace neprůhledných
protihlukových stěn (případně stěn se svislými pruhy) na mostech a v jejich
těsném okolí. Pro ochranu před střety s nákladními automobily by tyto stěny
musely být vysoké min. 3,5 m, což je ekonomicky velmi náročné. V úvahu je nutné
brát rovněž negativní vliv vysokých stěn na krajinný ráz.
● V místech s předpokládanou vyšší četností přeletu ptáků se preferují PHS
z neprůhledných materiálů. V případě realizace průhledné stěny je třeba použít
prvky, které umožní ptákům na stěnu včas reagovat. Doporučeným řešením
je použití svislých pruhů v barvě dostatečně kontrastující s okolím (např. bílá),
šířky 20–30 mm a rozteči 100 mm. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou
účinné.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.

chřástal vodní

● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

F
Při překonávání rozsáhlých plochých mokřadů může být řešením také dostatečně
vysoký estakádový most. V takovýchto případech je však zároveň nutné řešit
zvýšený rušivý účinek takto vedené komunikace, její vliv na přeletující ptáky, ale
i vliv na místní krajinný ráz – viz kategorie G.

kavka obecná

F

● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.
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Druh/Kategorie

konipas luční

F

krahujec obecný

F

křepelka polní

F

moták pilich

F

ostříž lesní

F

Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.

netopýři
(n. rezavý,
n. vodní)

F

● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat.
● Doplňková opatření pro netopýry.
Je vhodné cíleně vytvářet úkrytové možnosti instalací speciálních budek nebo
instalací několika souběžně umístěných prken na stropě při jedné ze stěn mostu.
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Druh/Kategorie

Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny
● Dostatek vhodných migračních objektů, u kterých nejsou hlavním faktorem
rozměry, ale dostatečná četnost. Tato kategorie intenzivně využívá i propustky
na komunikacích.
● Klíčovým opatřením je realizace suché cesty u mostních objektů, především
na malých a středních vodních tocích. Toto opatření je možné realizovat nejen
na nových komunikacích, ale rovněž při rekonstrukcích a opravách mostů.
Rekonstrukce mostů včetně malých objektů na silnicích nižších tříd musí být proto
posuzována i z hlediska migrace živočichů a jedním z podkladových materiálů
pro územní rozhodnutí je i detailní migrační studie.

vydra říční

C
● Propustky pro vydry.
Používají se jako doplněk neprůchodných mostů a propustků nebo
ke zprůchodnění hrází rybníků, po kterých vede silnice. Jde o betonové trubky
umístěné nad úrovní vody. K navedení živočichů do propustku je možné využít
vhodné modelace terénu, nízké zídky, v krajním případě též naváděcí oplocení.
● Ochrana vodních a mokřadních ekosystémů.
Základem jsou velké mostní objekty překonávající celý hodnotný ekosystém.
Většina těchto mostních objektů je navrhována na trase z důvodů překonávání
údolí, vodních ploch a toků a ochrana ekosystémů je doprovodnou funkcí.
batolec červený

G

Při ochraně vodních ploch zajistit i dostatečnou průchodnost na obou březích.
Minimalizovat zásah do ekosystému nejen z hlediska konečné realizace, ale také
z hlediska technologie výstavby.
Při překonávání rozsáhlých plochých mokřadů může být řešením také dostatečně
vysoký estakádový most. V takovýchto případech je však zároveň nutné řešit
zvýšený rušivý účinek takto vedené komunikace, její vliv na přeletující ptáky, ale
i vliv na místní krajinný ráz.

čmeláci
rodu
Bombus spp.

Bez dalších specifických požadavků.

G

mravenci
Formica
(kromě
mravence

● Ochrana terestrických ekosystémů.

rodu
spp.

● Ochrana terestrických ekosystémů.
Transfer kupovitých hnízd.
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Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny

travního)

G

prskavec menší

● Ochrana terestrických ekosystémů.

G

Instalace provizorních naváděcích bariér z plné fólie (výška do 1 m).

velcí
střevlíci
(s. Scheidlerův,
s. Ulrichův)

● Ochrana terestrických ekosystémů.
Instalace provizorních naváděcích bariér z plné fólie (výška do 1 m).

G

svižník polní

● Ochrana terestrických ekosystémů.

G

Instalace provizorních naváděcích bariér z plné fólie (výška do 1,5 m i výše).

● Vhodné načasování zemních prací a zabránění vstupu živočichů do prostoru
stavby dočasnými naváděcími bariérami z hladké a plné fólie – viz výše.
ropucha obecná
● Minimalizace střetů živočichů s vozidly po uvedení komunikace do provozu
trvalými naváděcími bariérami v místě výskytu druhu po vyhodnocení monitoringu.
D
● Transfer zachycených žab v prostoru stavby
se doporučuje.

užovka
obojková

na náhradní stanoviště

● Vhodné načasování zemních prací a zabránění vstupu živočichů do prostoru
stavby dočasnými naváděcími bariérami z hladké a plné fólie – viz výše.

D

bramborníček
černohlavý

● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.

F

● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

bramborníček

● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
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Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny

hnědý

a v jejich těsném okolí.

F

● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

jestřáb lesní

F

kopřivka obecná

F

koroptev polní

F

krkavec velký

F

lejsek šedý

F

moták pochop

F

● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat.
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moudivláček
lužní

F

Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.

potápka roháč

● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

F
Při překonávání rozsáhlých plochých mokřadů může být řešením také dostatečně
vysoký estakádový most. V takovýchto případech je však zároveň nutné řešit
zvýšený rušivý účinek takto vedené komunikace, její vliv na přeletující ptáky, ale
i vliv na místní krajinný ráz – viz kategorie G.

ťuhýk obecný

F

vlaštovka
obecná

F

● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.
● Instalace neprůhledných PHS (případně stěn se svislými pruhy) na mostech
a v jejich těsném okolí.
● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům
na stěnu včas reagovat. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

● Kombinace migračních objektů a opatření omezujících vstup na komunikaci
(oplocení, pachové odpuzovače aj.).
prase divoké
● Migrační objekty vhodné pro kategorii B mají velký význam pro celkovou
průchodnost běžné krajiny.
B
● Lokalizace migračních objektů je řešena v rámci strategické a rámcové migrační
studie.

srnec obecný

● Kombinace migračních objektů a opatření omezujících vstup na komunikaci
(oplocení, pachové odpuzovače aj.).
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Koncepce řešení pro zmírnění negativních vlivů
dopravy a fragmentace krajiny
● Migrační objekty vhodné pro kategorii B mají velký význam pro celkovou
průchodnost běžné krajiny.

B

● Lokalizace migračních objektů je řešena v rámci strategické a rámcové migrační
studie.

Období provozu
•

Po uvedení záměru do provozu prověřit hlukové zatížení akreditovaným nebo
autorizovaným měřením hluku v nejbližších prostorech, kde platí hlukové limity; v případě
překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.

199

V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
- literární údaje (viz seznam literatury)
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Pro výpočet emisí a imisí byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší z
bodových, liniových a plošných zdrojů „SYMOS 97“ aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán
zřetel na aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti
ochrany čistoty ovzduší
Program MEFA 13 dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale zahrnuje nově i
vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny byly emise z otěru brzd a
pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a samostatně i emise spojené s
průjezdem automobilů křižovatkou.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
s pomocí programu Hluk+ Profi Pásma.
Biologické průzkumy byly prováděny standardními metodami, zejména terénním šetřením
s využitím archivních podkladů.
Posouzení vlivu záměru bylo provedeno v rozsahu, který vyžaduje oznámení dle § 6 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Při zpracování se vycházelo z mapových a výkresových podkladů, jejichž míra podrobnosti
odpovídá míře podrobnosti vyhledávací studie.
Při všech hodnoceních a doporučeních bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti,
aby nedocházelo k opomenutí a zanedbání negativního působení některého z vlivů.

VI.
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních
nejistot z nich plynoucích
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
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prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Pro uvažovaný záměr nebylo provedeno zaměření terénu, technické podklady byly
zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 25 000, pro potřeby
dokumentace byl zpracován zákres z různých podkladů do základní mapy ČR v měřítku 1 :
10 000 a 1 : 25 000.

E.

Porovnání variant řešení záměru ( pokud byly předloženy)

Vlivy hluku
Následující tabulka dokumentuje porovnání variant z hlediska vlivů hluku na zdraví ve formě
dodržení, nebo překročení hladiny hluku 60 dB ve dne nebo 50 dB v noci.
Pokračování
stávajícího
stavu

Červená

Modrá

Zelená

Počet objektů s překročením 60/50 dB

115

17

20

31

Počet obyvatel dotčených překročením
60/50 dB

602

89

105

162

Ukazatel \ Varianta 2030

Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska vlivů na zdraví je nejvhodnější varianta červená,
následovaná variantou modrou. Varianta zelená pak již vykazuje mnohem větší vlivy na
zdraví a srovnávací varianta pokračování stávajícího stavu vykazuje vlivy na zdraví největší.
Vlivy na ovzduší
Vyhodnocení variant je zde podobné, jako u vlivů na zdraví, kdy varianta
přibližuje k obytné zástavbě a působí nejmenšími vlivy.

se nejméně

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy variant jsou srovnatelné. Rozdíl spočívá v rozdílné délce tras variant, kdy zelená
varianta je nejkratší, ovšem zároveň ponechává tranzitní dopravu na původní silnici, což
vede k větší pravděpodonosti havárií s možností ovlivnění vod.
Vlivy na půdu
Nejmenší vlivy vykazuje varianta zelená s tím, že část ostatních vlivů ponechává na původní
silnici I/14.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
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Z navržených variant trasování přeložky I/14 se z hlediska botanického jako nejvhodnější jeví
varianta modrá.
Méně vhodnou je varianta červená, kde ve staničení km 9,486–9,600 zasahuje trasa
do přírodě blízkých biotopů L2.2, L3.1 v nivě Zádolského potoka s výskytem ohroženého
druhu Leucojum vernum (§3) a Lilium martagon (§3) a v km 13,200–13,800 zasáhne trasa
do přírodě blízkého biotopu M1.7 a M1.1 a celkově do oblasti jižního okraje VN Hvězda
a okraje rybníka Hvězdička, kdy lze očekávat ovlivnění významných mokřadních a lučních
biotopů VN Hvězda a navazujícího jasanovo-olšového luhu, mokřadní olšiny včetně
dubohabrového porostu.
Z navržených variant trasování přeložky I/14 se z hlediska zoologického jako nejvhodnější
jeví varianta modrá (viz Srovnání variant zamýšleného záměru s návrhem optimální
varianty), na základě srovnání významných krajinných prvků, sítě ÚSES a počtu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.

Srovnání variant zamýšleného záměru s návrhem optimální varianty
__________________________________________________________________________
VKP
ÚSES
Zvláště chráněné druhy
__________________________________________________________________________
Varianta červená

27

10

52

Varianta modrá

24

9

.....45

__________________________________________________________________________
Celkem
Varianta červená

89

Varianta modrá

78

__________________________________________________________________________
Optimální varianta
modrá
__________________________________________________________________________

Vlivy na krajinu
Celkově lze nejmenší vlivy na krajinný ráz nalézt u varianty červené, větší vlivy vykazuje
varianta modrá a ještě větší vlivy vykazuje varianta zelená.
Vlivy na funkční plochy, územně plánovací aspekty
Stávající stav - vedení dopravy průtahem zastavěným územím má nepříznivý vliv nejen na
pohodlí a jízdní dobu dopravy, ale především na život v dotčených sídelních útvarech.
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Varianta zelená nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14
procházejícího městem česká Třebová a ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice.
Varianta modrá se jeví jako méně vhodná vzhledem k průchodu trasy po hrázi rybníka
Hvězda (s vedením po hrázi vyjádřil podnik Povodí Labe s.p. zásadní nesouhlas). Dále
nesouhlasí obec Rybník s vedením modré trasy přes lokalitu „Na Podhorce".
Proto je výhodnější varianta červená, která se vedení trasy po hrázi vyhýbá mostním
objektem přes jižní část rybníku Hvězda a lokalitě „Na Podhorce" napojením na stávající
silnici I/14 v místě křížení se silnicí III/01427.
Závěr:
Z hlediska vlivů hluku, vlivů na ovzduší, na krajinu a na funkční plochy je nejvhodnější
varianta červená.
U vlivů na půdu je nejvhodnější varianta zelená.
Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy je nejvhodnější varianta zelená a modrá.

F.

Závěr

Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru „I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43)“ na
životní prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního
prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.
Při zohlednění všech prostorových vlivů a faktorů je možno konstatovat, že uvažovaný záměr
je za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly B.I.6.a DIV. akceptovatelný a lze jej
doporučit jeho realizaci.
Z hlediska vlivů hluku, vlivů na ovzduší, na krajinu a na funkční plochy je nejvhodnější
varianta červená.
U vlivů na půdu je nejvhodnější varianta zelená.
Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy je nejvhodnější varianta zelená a modrá.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předmětem posuzování EIA je záměr „I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43)“.
Přeložka silnice I/14 je navržena jako dvoupruhová pozemní komunikace. Její parametry
odpovídají normové kategorii S 9,5/80 dle platné ČSN 73 6101.
Navrhované varianty trasy přeložky napojují stávající silnici I/14 a kříží III/31512, silnici
III/01427, stávající silnici I/14, železniční trať 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov –
Bohumín, několik místních komunikací a několik drobných vodních toků. Jedna z variant
(červená) přechází mostním objektem jižní část rybníku Hvězda.
Přeložka je navržena ve 3 variantách.
Varianta červená:
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Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje na přeložku
silnice I/43 Opatov – obchvat.
Délka trasy: 14,638 69 km
Počet mostů: 7
Okružní křižovatka: 1
Styková křižovatka: 1
Varianta modrá:
Trasa vychází z prostoru ze stávající silnice I/14 v nezastavěné části obce Dlouhá Třebová,
přibližně proti stávajícímu objektu autobazaru. Na konci úseku se napojuje stykovou
křižovatkou na silnici I/43.
Délka trasy 14,08115 km
Počet mostů: 7
Styková křižovatka: 2
Varianta zelená:
Trasa je alternativou ke dvěma zbývajícím variantám a zajišťuje pouze obchvat větší části
města Česká Třebová. Trasa je výrazně kratší, její součástí jsou ovšem tři významné mostní
objekty. Trasa se odpojuje od stávající silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva. V konci
úseku je trasa napojena do křižovatky stávající silnice I/14 se silnicí III/01427. Tuto
křižovatku bude nutno upravit tak aby umožnila napojení všech přilehlých komunikací. Jako
nejvhodnější se jeví vybudování okružní křižovatky.
Délka trasy 5,35411 km
Počet mostů: 4
Okružní křižovatka: 1

Vlivy hluku
Následující tabulka dokumentuje porovnání variant z hlediska vlivů hluku na zdraví ve formě
dodržení, nebo překročení hladiny hluku 60 dB ve dne nebo 50 dB v noci.
Pokračování
stávajícího
stavu

Červená

Modrá

Zelená

Počet objektů s překročením 60/50 dB

115

17

20

31

Počet obyvatel dotčených překročením
60/50 dB

602

89

105

162

Ukazatel \ Varianta 2030

Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska vlivů na zdraví je nejvhodnější varianta červená,
následovaná variantou modrou. Varianta zelená pak již vykazuje mnohem větší vlivy na
zdraví a srovnávací varianta pokračování stávajícího stavu vykazuje vlivy na zdraví největší.
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Vlivy na půdu
Nejmenší vlivy vykazuje varianta zelená a to vzhledem k tomu, že je nejkratší. Ovšem na
druhé straně část ostatních vlivů část vlivů na žiovtní prostředí ponechává na původní silnici
I/14.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Z variantních možností tras se z hlediska botanického jako nejvhodnější jeví varianta zelená
a varianta modrá. Nejméně vhodnou je varianta červená, kde v km 9,400–9,600 zasahuje do
přírodě blízkých biotopů L2.2, L3.1 v nivě Zádolského potoka s výskytem ohroženého druhu
Leucojum vernum (§3) a Lilium martagon (§3) a v km 13,200–13,800 zasáhne do oblasti
jižního okraje rybníka Hvězda, kde lze celkově předpokládat negativní ovlivnění významných
mokřadních a lučních biotopů rybníka Hvězda a to i přes skutečnost, že navržená trasa v
současné době prochází biotopy, které nejsou zcela reprezentativní vzhledem k vyššímu
stupni eutrofizace vody a intenzivnímu chovu ryb.

Vlivy na krajinu
Celkově lze nejmenší vlivy na krajinný ráz nalézt u varianty červené, větší vlivy vykazuje
varianta modrá a velmi silné vlivy vykazuje varianta zelená.
Vlivy na funkční plochy, územně plánovací aspekty
Stávající stav - vedení dopravy průtahem zastavěným územím má nepříznivý vliv nejen na
pohodlí a jízdní dobu dopravy, ale především na život v dotčených sídelních útvarech.
Varianta zelená nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14
procházejícího městem česká Třebová a ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice.
Varianta modrá se jeví jako méně vhodná vzhledem k průchodu trasy po hrázi rybníka
Hvězda (s vedením po hrázi vyjádřil podnik Povodí Labe s.p. zásadní nesouhlas). Dále
nesouhlasí obec Rybník s vedením modré trasy přes lokalitu „Na Podhorce".
Proto je výhodnější varianta červená, která se vedení trasy po hrázi vyhýbá mostním
objektem přes jižní část rybníku Hvězda a lokalitě „Na Podhorce" napojením na stávající
silnici I/14 v místě křížení se silnicí III/01427.
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H.

Přílohy

Seznam příloh:
1. Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a
dále například přílohy mapové, obrazové a grafické:
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny
3. Situace záměru
4. Rozptylová studie
5. Akustická studie
6. Protokol č. : 26970/2018 – Měření hladin hluku
7. Biologický průzkum
8. Biologické hodnocení
9. Migrační studie
10. Hydrogeologické posouzení
11. Posouzení projektu ve vztahu k čl. 4 (popř. 4.7) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2000/60/ES
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